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ల్సి వైదిక నిలయము, 

_యింకొకకాలమునకు గీ వద్దనుండగ రావచ్చును. స్ 

వోగా 25868 సం॥ పూ శ్రియగనప్పటి లీరిగి 2వ 

వ! వద్దనుండగ రావచ్చును ఖ్రంకొక కొంతకాలము 
వద్దనుండగ_ రావ' 'చ్చును లేదా 1 వద్దనుండగ 

ఇక (పస్తుతాంశమునకు నగ్వము భో 

డగ ఉ త్రీ రార్థగో ళమందు లీత'క లము న 

యి ౯ వద్ద ల 



వద్దనుద ప. గ వచ్చిశిరవలెను. ర కాబటి న్ట్త్ర " 

గి వద్దకు నడచ క్ష సాథారణముగ 20868 సన; సం! 

రములు పట్టును. శాని, వాసవ దీర్ధాంత | బిందువులు (1: 

నడక గలదు, కాబట్టి, మనము పెన చెక్సిన కర069 సం[ల 

టిని ని 0,984 సంవత: త్పర ములకు (అనగ మనూరు 21,000 

సం! లకు) త్ర ) తగ్పించుకొనవ లెను. అనగ, భూమ్ హా సొరంతర ముగు 

టై వద్దనుండగ యిప్వు డొకపబేశనుందు శీతశాలను వచ్చిన 

చోయింక 10500సం॥! లకు ఆ పదెిశమంబె 9 

దీర్గాంతరమగు లీ వద్దనుండగ వచ్చును. మనమి 
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(4) ఇనుప, క కంచు, శిలాయుగములు అన్ని బశ 

నాగరిక మున్న స సమయ; ౦బీ య పులో ఉ గిలా 
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(్రువ మండలములలో [క్రిందటి (వ ఫ్ యాతా హం య్య ము? హ్శీలు 

యైన 'వేసవియు నులివెచ్చని 1 సేతకాలన న్ ళ్ జ 

విధముగ “ సంతత వసంతసమయము” గ నుంచెనని 

పండితుడు చెప్పుచున్నాడు. నవంబరు 

. [0 హిమ। (ప్రళయ యను వచ్చుట 6 ట్రేగ్ర 

"దేశము హజైపోజును. ఉవమండలము లలో 

గాని; మృగములుగాని నివసించుటకు వీలు లేకపో 

(యు ఈ హీమ ప్రళయ లవ" 

మనకు ఖగోళశాస్త్ర పమాణము త్ యక 
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ఏయుగము హిమ్మ పళయము. 

య య్యెనని మకాలమంది పండితులు చెప్పుచున్నారు. 
సములు, , జంతువులును ఆదియం దచ్చుట "ఖ్ పుట్టుక గాంచె 

నని వభొటమంది ఇాత్రు పే త్తలు చెప్పుచున్నారు, 

వేదములందు ఉగ్ర త్రరభు)వనివాసమును సూచించు 

లేసైన గాన్పించినచో, అవి యిప్పటి 

(వ్రుప,మాణములకు ఏ విరోధముకాజాలవని తెలిసీ 

, విరోధము కాకపో వుటయు గాక అవి యిసిద్ధాంత 
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- ధ్రవపారింత లమణములు, 

ననియు) “అప్పటి భూజలభాగములు వేరుగన 

వెప్పియున్నాము. ఈ సిద్ధాంతము సగర ఛాన్రు 

వలన ధ్ర)వపరుపబడినది+ దీనిని తోసి వేయుటకీక వీలు= 

కనుక పూర్వయుగములలో రస
 మునుచుటి శోం, 

స నాభాగ ముంెనని మనముతళ 'లంపవ
చ్చును నా ం 

భు9వముచుట్టునున్న ఈ సోన్స్య్యంచ్లా స్పిట్సు 

మొదలగు లంకలన్నియు, ఫూ 
క. నము, దత పి 

భుండీన లలా లాగముమి
ది పరర శ ళం 















మూనన్ఫుల కండ్ల మొదుట ప త 
టీ 

క. స్త్ ఈల ఖు ఖో 
శు 



వరకు జ్! కనువింపడు, 

గీ వైదిక బిలయము, 

లుండును, అనంతరము అనగ మార్చి 16న ేదీన సూర్య 

బింబోదయమగును. సెప్టెంబరు 25 న ేదీన సూరి? బున 

శుంకును. కాని, రరువాత గర రోజులవరకు *యీిలెండ ” 

యుండును. కీ8ి వ నాడు అనగ నవంబరు 18 వ బేదీన లోక 

మంతయు గా భాంధశారమందు మునిగిసోవ్లను. 76 ₹5 రోజుల 

[ శరన లి ముగియగ 
న. 

గ్రుః 90 జనేవరి మొ! | మార్చి 16 వరకు ఉవస్సు 47 రోజులు. 
(గ్ర 16 మారి మొ! "సెమ్టుంబరు 85 వరకు | వీర్తదినసము 

| శ్ 

(సూర్యుడు జే య తీజముె ము నుండు కాలము) గ్ 
. 

క నై స్రైంబరు బ్ మొ|[
నవం ఒరు 18 వరగు యూ శెంత, శీఏదో 

| 

రశ. సం! 

వీనిసిబట్టి సూర్యుడు 104 రోజులు శ్రీ 
మిగత 171 రోహలు. గ శిజము [్రందను న 
ఇందులో నగల దనరు వెలుగులే 

. ఒఖ్లో, న. . తు 

వ జ. 
స. 



వ. లవమణములు, జీకే 

'వెదజ సట పెద్ద. 

హో వ. లొక ళ్ళు డచ్చట నునా వారన్న 

గుమిగూడి ఆ పుందువుమోద నే కూ "ర్బుండి6 జీరని అర్థ ముకాదు 

సున ఫట దు ఎవ్సును మజియు
న / అం ఈ 

ల / న కే . 

నని భావము, 
యా 

సువ 

న గ. య. పో 

టయ (ట్రునమంద ట్ అయ్ 

జ్జ బో 

శే 

న్య అంటి. 

వన్య " జాచి ఖై నిట |! 

వ. 

నో భవన నో అ. 



శీ . వె దిక నిలయము,
 

నో న. 

లన్నియు చాని నాధారముచేసికొనిి కుమ్మరిసారెన లె అ 
వలయములు, తిరుగుననియు చెప్పీయుంటిమిః శాన, వ 

మును వదలి దిగువకు వచ్చినచో (భువనత్మతము మన నె న్త్తి 

మోదనుండక, (పక్కకు దిగును దాని ననుసరించియు 

నవ్మతాదులు. తిరు; వలయములుకూడ సరిగ అడ్జముగ 

నుండక, ఒక వకరా బరుగును. ఈ బపగుడుచే జ్తకి 

వరకు వీతిజముతో స , నలయము. 

లిప్పుడు... షా 0త భాగము. కా ఫె కిని, ముది 

ఖా గాము “్రీతిజము.. [కిందకును ఒరిగ్ యుఏడుట తట 

స్థించును అందుచే, సూర్యుని, బార్జికగమన। ములో 

ఫాన్ని మార్పులు గాన్బించును. (భువమువద్ల ఆరు నెల 

లుగనున్న ప్ర్ష ర్స ర్యాతియు, ద్ర్ధ్స పినసమును మార్చు జెంది, 

శ్ర శ్రేకదిక్ వచ్చినకొలది ర్స్ ర్వీ ర |! 9 నెాలలవపరుసను (గ 

గ త్వభోవునుం (ధువ' రేఖనుదాటి, సః మరీ”
 ఫ్తమండలన గి 

లోనికి రాగానే, దీర్గ రాత్రియు)ు ద ఫూ 

'మాయమైపోయి,. అన్నియు ల గంటల పరిమితిగ 
మామూలు అహోోర్మాతము లే యీర్పడున 

యన ము ువబిం దువుమాద' స ణాక. (భ
 న కుండీ ఎవరు 

ంచు. మానవునకు సంవత్సరను నూడు ను: భాగము 

నిళజీం పబడియుండును. (ట్ దీర్ధ్స? శాతీ 



దివసముకూడ అళ్లు 
గ - గ ఇ క్కు. శ్ 1 ను 

దీర్ధ ర్మాతియు; కండవకొసయంరు వీర్ దివసమును ఉండును 
వ ధ్ ధ్య భాగమందు చెముత కుమించ హో 

'రాాత్రము బంటును సు శ్ర సంక్రమణము దీర్ధృఓ వివసమునకు 

మధ్షబందు వగును, [ సగ చె 

సరిగ మధ్య" ను వగునుం . 

ఫవిాగ ము బస స్ుచ వుత్కొ..ర। ముగ నున ది “కానన 

హరణ సిచ్చెద నుం 

కవ 



సజ్తీ4 వైదిక నిలయము, 

ఒకనెల వెనుకను దీ త్దదివస స ముండును, ఈ రీతిగ దీ క్షర్మాతి, 

దీర స్స్సదివసముల వరిమితి నాలుగు నెలలువోగా, . శోసంవత్తు 

'రములో 8 నెలలే మిగులును, ఈ 8 నెలలలో బ్ కా టీ 

2డీ గంటలకు మించని అహోోర్యాతము లుండును, చ్నర్షర్మాతి 
"అంతమొందగనే ( జనేవరి 22 న లేపన ) యి 2 గంటల 
స్త -కాకారాతముల వరుస (ప్రారంభ మగును, ఈ జెడీ గంటల 

అట! మొట్ట మొదట రీ వాస యే 1 జల్ ఖ్లన్ము శ 

బ్రాం 

ఛాగము పూర్తిగ మాయ మగును. అనగ దీర్ణదివస మేర్చ 
డును. ఈ దీర్గ దివసము “రండు నెల లుండు. గ 

ల్ ఈ ర్ట దివసానంతర ము (. అనగ జుసై £8 వ "ఖ్రేవ్ర 

నుండి | తిరిగి ల గంటలకుమించని అ ఇసూ రా తవు! 
రు ము టట యాః వ | గంటలలో 

ప 



టై స్ ష్ వర్ణ శత్రము ను ట్రం వ వృష్థీశంద  నకొల భం ధ్య + 

నున్న యూ లేశ గంటల అవళో రా తములకు వోటుకగ్తుడు 

వదును, శొాసలయందున్న య ద్ర్ష వీివసపర్ల ఛా, తము? 

ముధ్నపడీ యా బశ ౫ ంటిల. అహ 
కా 

శోర్యాత్రములు న 

ఎ వ్హులు తుటతుదకు థధు్రూవబిందువు గ్రాళద్రక్రీ చేర 
సూర ద క గ రాలవచ్చి ఆకమాసములకు దీ గ స్టదిననమువర్శి 



మై టు! 

. రామూలు గీ గంటల అహోోర్మాతములే 

46... 
ఫ్ర వై. దికే నిల

యము 

(సె ఫమలీతో ఫ్టమండలము 
( 1600060206 2016 ) 

రాగానే - దీర్ష కరా(్రియు, 
జాని ననుసరించి దీ ల దినసమును 

పూ్వూ ర్ట నూజయమైపోయి 
సంవత్సర ము పొడ

 వ్రునను ను 

యేర్చడును. 

మనకు యా దేశములో సంవత్పరముపొడవున
ను 

నము .కొద్దిగనో గ్ 'ప్పగన
్ ళ్ సూర్యుడు | కనువీంచును, కా 

వ కొన్ని రోజులవరకు 

ఇక్క వేసికొన్న చ ధువమండల స సంవల్సరప! ఏథి 

మొదలు ప పదకొండునవూసములే యని  నెకవన్వను . అనగ 



ధు)వపా)ంత లతణణములు, 

ముండ న గ్వ చన 



శ్తే్రి వైదిక నిలయము, 

మందుగాని,. ఉదయమందుగాని, ఉన్న యూ యెజ్టని 

శాంతీ మన యీ ేశములోవలె ఒక్కళూర్చ్పుననో, 

పడమరనో, మాత్రమే అంటియుండదు, అక్క-డనున్న తక్కీ-న 

నమతిములతోపాటు శీ తిజపుఅంచుచుట్టు గ గంటల కొ! 

_ చుట్టుచొప్పున అడ్డముగ. కువ రిసాలెవలె గిరగిర తిరుగును, 

ఉవస్సుయొక్క- యో యట నసరాంథీి యిట్లు అడ్గవ వటభయముటు 
[ట్ 

తన రోజులు నడచినకొలది ఓ ఆకాశను'ె 

. పీలులేదు.. 

్థి ఛాలవమ్యక్రమలు
 యెన్నడున ను | కుంకక, 

పన రుసుము రముదుట్టురు గర తి 



శత భు/వపాంత్ర లతణములు, 

సంవత*?రముళ్పు మూడు ఛాములుగ విభజింప 

(0 న్ర్భ్స రా (తము_ వది 6 ఆయా (| దె హం! 

ఏ, దువునకును”; ల దూరమురుబట 24 గంటలకంజశు ₹కు 
స్ు 6 సెలలక్ం 3 తక్షు ర్ట్వగను పండు కం! 'తెగని-.సూర్యుడు 

లేని-:చికటి కాలము, ం ద్. హీమసం[క మాణమువద్ద ( తటస్థించును. 
(112) నీర్ణ )దివసము._. పెన న చెక్సిన నం క 

సదియు లె గరీటల “జ్ఞక్ట 
కక్కు వసన శు 

ట్స ] (మె (/ సమ్మ 

ఏన కాలములో బిఫ్యా టి. ము ( 
మించ సీ వివిధపొతనులు౫ ను 



ఫ్0 
వైదిక బచెలయము,ః 

క్ర ట్ర ని గ ఏర త్ో 
గ త్స 

అనగ, దీర్స ఠ్యాత మేర్చడునుం దీర్స స్ 

శాంత మగును, ఈరీతిని చర్వితచర్వణము గా వారి కచ్మకము: 

తిపగును. .. 

(4) ప్ర సరా సీర్చ్ప దివసాంతమం 'ేర్పుజటు ఉవ! శాం వ 

ఫాన్నిరోజులవే. కుండును. లలి (ువటందువువ 

కాలమునకం కొ తక్కు-వగ'నే యుండును స
డ వ్రువణ్ల 

నున్నంత ద్ర్ధ్స కాలముకాన్సి అంత అద్భు! ఫల దర్శనము క న! ల్లో 

యుండదుః: ; * అఖండమగు: యాదిర్ధది దినసవ మందు గడ 

సేచా థీతిజము వైన నేయుం
డును, అ వమింపదు, యెస్ 

భిందువువద్దవ లె సరిగ అడ్డవలయముల
ు & కనక | కొంప 

_ గుడువలయములుగ తిరుగును. అశ్లు అఖండమగు 

శ్యాతమందు. సూర్యుడు సదా [తజ ము (కిందనే (కుం! 

యుండి కనివింపడు, దీర దివస, దర రా ములు మనసో రయాం 

పగా మిగత కాలములో సూర్యుడు. (సతిదినము ఉదయాన స్త 

మయముల పొందును. 24 గంటలలో ఎప ఇడో ఒ ఒకప్పుడు. 

ఫొంతకాలము సూర్యుడు వ్నీతిజనముపెన నుండును. 

పెన “రెండుతరగతులుగ వర్ణించిన (భువ; (భువమండల 

లక్షణములు ఆ (శదేశముల కీ పత్
వేశముగ డియనగు, 

_ గాని అట్టివి (ప్రపంచములో మరియిం. "క్రచ్చు 

సువపండల శీతా స్షస్థితుల
ు 7 శాలగతినిబట్లి మూ 

కస కం పైసవ | చిన ఖో! ననన
 మగు (ధువలతుణములు 



మునే సూ! ఆచీచుచ్నూ వని మనము: స ఉతజెరుక 
అద దృ్రవాన ) స్ట మున యా లెత్తి మ్; 
పెదములందు వాలగ లన, ఆ టైం 

'నెద్రక్ల కగాధలును గలన్చు నేరుగు దూ - లక్షాములను 
దా హారించు స బుక్కులు 12 చాలపిధానమైన వగుటచేే రాజూ 
వ్ ఆ ఛ్యాయములో | ని వినరించెదనుం _లకరానగాధ 
అనుగూర్చి పీమ్ముటి అధ్యా 



నా 

నొలుగవ "అధ్యాయము. 

క వానల తనల లలన 

“బేదగత (ధువ(ప్రాంత లకు అ ములం, 

యొుక్కలవణములను ఇెకి క 

: వేదములయందు వ గ్థంపబడియన్న వే ట్ ల షో రిం క్ర) ర 

(భువనయ్యత్రము సూటిగ న లివిాద 
నుండున శపియు, తీ 

నత (తముచుట్ట ఎబును దరా (బ్రహ్మ్టండగ్ శములోని నమయ్మేత్రవ 

గ్రహములు, ముదలగున వన్నియు మన నెల్తమాద 

తిరిగినట్లుగ గిరగిర కుమ్మరసారెన అ ఖిరుగుచుండ తము 

ఇప్పియుంటిమి.. మన యార్యు లొక ళ్ళ డచ్చట బెనసించి 

. యుండియుండినయెడల నారి [ వీివమయము ఇలిసీయుండవ లెను 

గద వారి కావివమయను ఫూర్తిగ ెలినియున్నట్లు బుగ్వొ 

.చము' పదియవమండలను ర9 అను వాశములో, 4న'సూ |! 

ములో _(పమాణనుగలదు, ఈ రథధచ[క సులు "ఇండును యిర్ 

సువ .చేవిభముగ, నటునిటు ఇదర కంట పు ని 

లము చేర  వశ్వరగ సలవియన్నాడు క న 

తష లీ 



ష్ శ్రావమే మరికొన్ని చోట్ల 'ఇలియపరు॥ 

న “ పవిధమైన సంభముయొక్క, - ఆధారము 'బేకుండ 

సే యాకాశ మును నిలువ జి ౫ నట్టు మున్న ది 

సనియొక్క యపారబలిమున కిది రొ స కనదర్యునముగ గనున్న 

శ్ రుత్. . [7 50 త్ ్యయ ఇమే 

(స సూర్యః పర్యురూనరాం శి ” 

శా బి లో నింద్భుడు సూర్యునితో థోల్బ్చ 

స్ యనంత మైన ఆక న మును రథ చక్రముల. 

తిప్తుచున్నట్లు ” వ్గి గంచియున్నారు. ఈ సూ ప్రములో' 

డు ో వరాంసీ ” యను పదమునకు “ నతుతిములు ” 
ఏిలుతు అని శాయనులనా రర్థమును చక 

కము  రఫ్చ్య కములన ఛె ఇరికుసదస్న ద దనుమాట ం స్వష్టేము. 



- త వె దిఠక నిలయము, 

ఆ (ధ్రువనమ్మత్రము సూటిగ మన నె త్లిమోద నెత్తుగ కి సివీంచు 

_చుండవలెను. కాని మన యీ "దేశ ములలో ననమ్మెలేము 

ఉత్తరపు వైపుగ కదివించునుగాని నూట) నున నసె్టెమూాది 

కసువీంపదుః (భువనత్మ్యత మిట్లు సూటిగ నెక్ 

'పించుదేశము ఉ్ త్రర్యభువ్యపాంతటే దేశ మేగాన 

-' శేళమునశే వర్తించును, ఆకాశ తీయు నెక్ స్తం 
- నాధారము చేసికొని నిల చియున్న దనియును, చకము తి5/ 

నట్లు తిరుగుచున్న . ద నియును వ్శింపబడిన యీ “"ెండంశ ము 

. 0 "కలిపి చూ చినమెడల తప స్ప లు వగ్గ్శన ; [ నా స 

(పాంతచేశలవణములను ॥ కూచిగాని, యెరిం! గాని, నా దల వే 

వినిగాని చేసినబే యని స్పష్ట ముగుచున్న ది (బు) 1 .2ఢ-. 10. 

'అమాయ యు వం నిహాల్ “తౌస లనప న, గం. దద్శ 
1 )కుపోచి 

॥ థు 

నున్న దసి వళ్ణచియన్నా
రు అదిగాశ, 

యించు ననిగాన్సి అస్తమించు. సనిగాప్, 

కానింప దనియు; 



'వేదగత భు్రనపా౮0త లతు,ణములు, 5్ల్ 

క్ సే! వన; వ్ కం. స ద్ న్ రుస నె ఓ "లె ద్ర 

త్త లయం సె సు 

తెగని పగలును, మి; 
నుండు నని వెప్పియుంటిమి. 

ఎ పున “పేద ములయం ందుగాన్నిం' ముసమెోాం విచొరిం 

ను ఫగటిశాల మూరు నెల లసియును, రొ టి 

హాటు సట అపి యును, మున సూర స గ్ రథ ము అయం 

జూచిన, నను గొ స్పించును, సీస పదుక పనిలేదు 

గ మేమిళరా కొంచము జాగ రూకతతో ఉరీశ్సీం 

అులయందును, పెద శాలమున కిల్నల [వాయ 

జాదులయండానుు. ఖగోళ బోలి శ్యాత్ర్యగ 0థ 

యీ సీవయము స్ప ముగ ఏవరింప:బడి 

యుస టి ల్సి ట్టి విషయములను విదారింపవలసివచ్చినపుడు 

టు. ఖనోలి' | స్రం, 7 గ ముబే యెక్కు-వ 

ల. శ్ గళాలీ క స్ట య 

పో లంముల్” చ్ 

బిచ్ వడుం ణు విషయా టిం సుద ముం 

న! గర్భ రు స్ జ గో ( త ముసి నున హో గ క్ య! 

క యంంణసయముళం రాక న్స్ ఖగోళ 

శ టో క. స్స లు లీ ఉష్టుత న స 

ల గ్ర (| గ్గ స . 

పర్వతిము ₹ జన నరలకు నివాస నము౫ 



పభ. వెదిక నిలయము, 

_శర్థము "తెల్ల మగుచునే యున్నది, మనవా రందరును చీని! 

సమ్మతించియే యున్నారు, మేరు పర్యతమువద్ల 'మమసం కమ 

అమునాడు సూర్యోదయ మగును. తిరిగి పీిమ్తుట ఆరునెలల. 

వరకును అనగ తులాసం[కవమణమునాటివరకును సూర్యు జ జొ 

శమున నెలుంగుచునే యుండును. తులొసం [క మణముత" 

న స్త్రమయ మగును, ఇదియే మేరువువద్దనుండు 'దెవతల కాక 

పగ లగును, తిరిగి తులాసరక్రమణము “జుదలుకోని మేవ. 

ఫం్యశ్రమణమువరకు స ణన ర్యు డడుగునకు (కుం కవల వ సెళటి 

వా 1 చును ఈ య -రు నెలలును మేరువువద్ద రాళ ఖ్ జా లము 

ఇదియే, జీవతలకు ర్యాతిశాలము, శ వసం కొన మణము కుుదలు. 

తులాసం(కమణమువరకును ఉ ఉ త్తరాయణము, ష్స్ ట రు 

తిరిగి మేవమువరకును దత్నేణ గాయనము. అందువలననే “ స్మ 

యం పింఛ 

యున్నవి. కాని, భా నరాచార్యులగారిశలను ములో 

యణ దశ్న్సీణాయన సంజ్ఞలను నూర్చిరి. మకర 

“మొదలు, కర్కాటక సం కముణనమునరకుగ క ను ట్న 

వ్రాయణ న మని యిటీబలినారు మార్చులేనికనిని. 6 ఉగ గ్గరాయణ 

ఏర; ఏనుబట్టి జూచుకొనగ ఏ8. థంక్ గలా ను 



' జ, న. 

అసం 
త్ జ్రసో జె 

స 





,(యుండవలె నని స్పష్ట్రముగ. శేలు చున్నది. ఇక మహాభారతము 

వనపర్యము. మరలి, 4 అధ్యాయములలొ" అస్టుకుడు "ముకు 

(పర్వతమువద్దకుబోయియుండిన సందర్భములో ఆప పర్వత రాజ 

మునుగూర్చి యీ విధముగ వ ౧పబడియున న్నది* ( పనం త్వ 

హాంరపహా. "ర్శరుం సూర్యాచంద్రమసా (థువం పదత్మీణ ముపొ 

వృత్య 5 కురుతః కురునందన జో శ్విలుమీచా ప్య స్టేళ్స్స సర్వా 

ణ్యనఘ సర్వతః పరియాంతి మహారాజ గిరిరాజం ప్రదతణం, 

(168. 8౧. 86 న్ష్గ!| స్వ తేజసాతస్యనగో | నమస స్య మ గామ 

నాంచతధ్యాపఛావాల్ విభ కృళావో న న బభూవ కర్చ్. వసశాశీ 

నానా పురుష, (వీర ॥ బభూవ రాతి రివసశ్చు వేపూం సంవ 

త్సశేశైవ సమానరూపః ) అర్ధము "4 మేరు పర్వతేమునద్ల 

సూర్యచందులును, నమతములును, _కతిదినన ను పద | 

ణము చేయుచుండును. ఆ పర్యతము తనయొక్క కాంతిసత 

వ్వ కటిని పార దోలి. ర్యాతిం బవళ్ కు భేదము తో పనీయదుం 

'మేరుపర్వతనివాసులకు ఒకపగలును ర్యాతియును కలిసి సంవ 

త్స మగుచున్నది, ” ఏనినిబట్లి నుహో ఛహారతకాలమునాటికి 

' మనవారికి ఉడ్ తృర్మధువపా9ంత 'చేళ్ళములరొ క్కు లగుణములు 

_వివరముగ. తెలియు. నని తేటపడుచున్నది. ర పరర మునకు 
'విశేషమైనకాంతి గలదనియు అచ్చట నొక * జ్యోతి ” 'వెలుం 
'గుచుండు. "ననియు స సూచిం పుటవ లన మూడన యథా గయములో 

1. ప ప్పిన నిరోగాలోరయాలిన్, _ అను ఇద్ద వెలుతుకునరుకు రొ 



వ్ బకప ర. ఎను, 

మున క్ ము గే తిరీయ 

111 922.1 (వూ త 'దేవా 



ఓ0 వె దిక్ నిలయము, 

..ణములో వైత ముండుటవలన, ఆకాలములో మనవా రీయంన 

మును కంజ్హార చరాచిమైన నుండవలెను) 'వీజా తమఫూ రం 

ఇెప్పుకొనుచుండగ వీసియైన నుండవలెను. ఖగోళశాస్త్ర 
ప్రకార మప్పటివారు అక్క వేసి భరూూచి యా విషయమును 

.4((తమ కండ్త్రార వరాడకయీ వినికయే ) శేనలను మేధాశళ క్రి 

"వలన కనుగొని రని కొంద రూహింపవచ్చును. కాని. వీనిని 

నమ్ముటకు ఏలు లేదు, వనలననగ, ఖగోళ శాస్త్రమును, తత 

॥ క. గణికమును యన కాలముల కిట్ 

- హ్ వినియెన నుండవ అెను, 

మన మత్రంథములలో శేగాక పారళీ 
"లలో. వైళము శేవల మి యర్వమునే యిచ్చు 
- గలవు ౯ 'వెండిడాడ్ ” అను నే ఫములిన ఈ . 

ములో నీ విధముగ నున్నది, “ మనకు సంనత్సరమైన చా 
_ వారు ఒక దినముగ భావింతురు లే ణ్ ్రి త్తీరీయ + హొ ను 

) దాని ఏ కీది. సరియైన ఆ యర్థ మగుయు! న్నది. 

"హర్ళీగంథన లోని. యీ వైనాక్యమ: 
య గొ గ్యోత్త రసందర్భములను విచారించిన యెడ 

వర్షన తప్పక "ఉ శ్రర 5వ పొంతజేశమున శే: న రంచు 



నేదగత ధు్ర+వపాొంత _లతణములు, 6] 

మొుదటిరాజు ఈ రాజు “ ఐర్యానా వెయాజి జో” 
నీళకుల స్వర్ష లోకగముోళో నివసింఫుచుండును, ఒకా నొక్తూడు 

న అహు* రామిజ్ఞా ” అను దైవము “* ఇను” 'రాజుదగ్ధరకు . 
వచ్చి, ముందుగొప్పశీత- క్ర లము రాబభోవుచున్న దసీయు, 
(పంచ మంతయు న జేక వేలయడుగులయెత్తువరకు మంచుతో 
సుసీభ వించుకొని పోవుననియు, ఆకారణముే భూమిపై సంచ. 
రించు కుజాలము లన్నియు, నశించు ననియు, భవవ్యత్తు: ./ త 

శంతను తెలియ ఎప్పెిను మరియు యా మంచుయుగము. 

(1 మవత్రళ యము) చాకముుబే పెదభ వనము 'నెకజానిని 
'లజంతువపులను సక లటీజములను సంహించి న్ర్టించి సకల 

ఆయుంపనలసీిన దనియు 

| , మవా నుభెా సాం
 కీ ఇ న 



62, "వదక నిలయము, 

(2). అ బేశములో సూర్యుడు సంవత్సరమున ఈ కాకసారియే 

యుదయించుననియు, ఒకసారియే య స్పమించుననియ 

టివాకికి ఒక సంవత్సర “మొుకదినముగ నుండె ణె నని యు 

చున్నది,  మంచుయుగము లవి చి వైన ఇస్పిన 

వాక్యములను తరునాత నెమ్మదిగ వీచారించుదము,. (పస్తు. 

తము ర్యాతింబవళ్ళనుగూర్చి యీ పొగ్ళగంములో చెప్పిన 
యంశము తై ఆ తీరీయ బొహ్మూణములో 'పెప్పీనయంశముతో 

రి సమన్వయ  మగుచున్నది, ార్యోడు సంవర్సరమున 

నది: . శేవలము ఉ శృరధువప్రాంతదేళ 6 లవణమే. కనుక 

(గ్రంథములో. ఇవెప్పీన 4 ఎ్యెనావెయాజ? 

మును దానిలోని భవననును 

లోని వేయై యుండితీరవ లను. అనిధముననే 

య్యా విషయమును. వానర ని ఇెప్పునిడై ర ంత 

'వేసితీరవలెను. కనుక
 ఫ్ర్రు "తమ స్ 0న శ్ఞార చి 

నం కును 

చూచి యేయుండవలె.” గ నని . సిద్ధిం! చురున్నృది. 

గ్ల రిప వనుమూట టోసల్యీము. కాం 
వ. 



మః వర్శింపబడిన వర్ణన క్యనలన్నీయు.  వెనాక్ళములనే ంలపరు 

చుచున్న విం మన మిచ్చట న్ నొక ముఖ్యవిషయమును విచారిం 

ఫుదము. బహుఫుళాతన 'వేద౧10ధములల” మభరాచినయెడల 

సంవత్సరమును “జేవయానమని” యును “పీతృయానమని” 
యును "రెండు ఛాగములుగ నే విభజించినట్లు క స్పట్టుచున్నది. 

రెండును దెవతలకు పగలును రాత్రియు ననబర గ్ మ. 

స. దళ్తీ ణాయనములతో సరి పోను చున్నవి. 'చేవయా॥ 

ము బుగ్యేదసంపితలో ననేక చోట్ల కనుపించుచున్నది. దీనికి, 
న జేవతల లే లేక వ న్ *ర్షము”  'అని అర్థము, జబు 1 727 

గెకీ 1 చేవయానమ్యాను 3 టెలియునని షెప్పబడియున్నదిం 

3.6, 184.6 లో సీ విధముగనున్నది. “ఓ 

! మేమిప్పుడు “చీకటియొక (౧ అంతము “న "వద్దకు 

అశ్వినావథాయి వ! నహాయాతం పథిభి ) గ్రేన న్లేనయా 

బు, క! 76, ల్లి, ఖో 

జా! గ
 



ర 

..... ఈవాక్యము లన్నియు నొశేయర్ధమును సూచింపుచు 
న్నవీ, చీకటీియంతయు పోయి ఉవఃకాల ముదయముకాగా 

'బేవయానమొర్ష ము (పారం ఖ్ మగుచున్నదని నేలుచున్న ది. 

మరియు అగ్ని,  అశ్వినీచేవతలు, ఉమస్సు, సూర్యుడు మరియి 

తర ఉదయకాలపు బేవతలందరును యీ బేవయానమార ము 

గుండనే యాశాశ ముమిోద (పయ ము వేయచున్న సును 

కూడ స్పష్టమగుచున్నది. ఇక య 18.1 లో, వీతృయానము 

ఛేవయానమునకు ఇం నుండుననియు / నిది, “మరణ 

"వక్తి ౌకమా: నద మును, పిరేకులకొకమూర్ల మును "జ్ర కదుషార్గము ముల 

క్ లవ”ని 'తానువిన్నా నన్స చెప్పియున్నాడు. ఉవః కాలముత్ 

'దేవయానమాొర్ష ము _పారంభమైనయెడల -నీకటి [గవ 

వితృయానమాంర్షము. (సారంభమగునని మనము తలంపవ అ 

ఒకవేళ ఇకనీదేవపీతృయాన మార్షములు నునముబూదు. ప 
టికిని ర్యాతికిని యర్ధమిచ్చునని తలంచితిచేుని ఫారం 

మల క్రీశండుమార్లము లేతప్ప నితరములు నె 
టలో నేమి వి-శేమమున్నది... క నబ 

లలో నొక్కకు దానిలో. మూడుబుక్ 



(గ్ర "వేదగగ్ర ధు్ర)వపా?౦త లతణములు, 65 

యూ వై వాక్యముల కర్థ వేని వెప్పగలము? వాని పళ 
మేమి ౪9 చవానిఇ సు సమకి తుము ? కనుక యి బేవవీతృయాన 
మాన్టములు రెండును సడ తృర్మభువ సాంతబేశ లషణములను 
పూచీ వర్శించిన నర్గ్ణన్నలె యుండవ'అెను, వానిలో సెడ తెగని 
1 రారు నాలి సెలల నెలుతుడును 'దేవయానమనియు; మిగిలిన ఆరు 
నెలల చీకటిని పీత్సృయానవునియు వన్శించిరి. ఉత్తర (భువ్యవాం త దేశములను నదలి దథ్నీణ(పదేశ ముక నచ్చి చేరిన పిదప నీవ 
ర్గన యిచ్చట పకి సి కలకు స రివోక పోయినను పూర్వమునుం 
త్యు గరి ప్ల సము లె యున్న యీ విషయమును (తోని "పయ 
శీలయని వారు దాసి న వొడుకొనుచుండిరి బు గ్వేదములొ ౯ 

స 

వను రా గ క సవీత్మ బర నము ట యర్థ మును విచారించ్చి 
కాబము దేవతల $ొన్ల డ్న 

| బొహ్మాణ వాక్ష శ్రీముల” సర 
1 ఫపైనమును దలుపుచున్నవి. 

ఎన ర ము 7 ౫ జేనం నము) అను సీ పదము 
పాగ గ ంథములలో సత్రము కానన*పను. వారి వీతృ దేవ వతలు 
నూన 0 చ (రారులకు “జీవని! సతమార్ష ను మోనచు నన్వూ=వీం విను 

(లై 

,. రీ చేవయా వ న. 

న్ 

స్టా 

ల ల స 

న గ ర్య చ హ్ _ జా 

స్ న... అట్ట ర్ట 

1 రండు, వగ ,నఅను 

అట్ల స్స . న: ఖీ ము! (.. ణ్ జ్పయ ఇస 



66 
-వెదిక నిలయము, 

మును. పార్శీ గ్రంథములలో 
వం ౦పబడిన ఇచీవయాన మును 

ఇండు నెకకే యని సిద్ధించుచున్నది- ఈ "50కు మూార్షము 

లును చీకటి యంతమైన పిమ్ముటను; ఉవ।ఃకాలము (పారం 

ఇించుటతోడను (_ప్రారంభమగునని స్థిరపడుచున్నది. హిందూ 

పారలీవంశ స్థల పూర్వులు నివసించిన (పజేశ ములలో 

సూర్యుడు ఆరునెల లాకాశమున -వెటుంగుచున్నట్టును తక్కిన 

ఆరునెలలును సూర్యుడు, వీతిజము కిందికి అస్తమం చిన శెర 

_ఇమున -వీకట్లు 'కమ్మికొని యుండినట్లును స్పష్టమగుచున్నది 

పూందూ, పారశీగంథములలోని పోలిక లింతటిల్ 

నాగలేదు. ఎవలైనను దఖీణాయన అనగ పిశళృయాన కాల 

ములో చనిపోవుట అశుభసూచకమని మన హిందువు లెన్ను 

దురుగద. మహాభారత యోధస్రు డైన ఛీష్టుల వారు దళ (| 

శాయనకాల మంతయొంది టి నరాయనఫణ్య కాలము వచ్చు 

వరకును; (పాణములను నిగువక అంపశే య్యమాద బరీ 
కీంపు 

చుంజెనని మన కందరకును "శలిసిన వఏవమయ * 

వముహాభారతకాలమునాటికి ఉత్తరాయణ సం్థ్మి దమొక్క 

యర్థము వూరిపోయి, ఉత్తరాయణ మనగ మకర, క ర్యాటక 

సం్యకమణముల మధ్యనుండు కాలనును అర్థము నచ్చినదిం 

కాని అంతకుపూర్వు మో యరగ్ణ ము ేదనియు, మేవ తులొ 

సంకముణముల వుధ్యకాలమే ఉ త్రరాయణమనియు నిడినర 

చెప్పియున్నాము.) పది యొట్లున్నను దఖీణాయన మనగ పీత 

తమూనకాలములో చనిపోవుట యశుభసూచక మనుమూట 



'వేదగత ధ్ర)వపాంత లతణములు, గ్ర 

స్పష్టము, ఈ భావమునే ఉపనివత్తులలోకూడ శాననగును. 
జీవయానకాలములో చనిపోయిన యొడల ఆత్త స్టేకు మంచిగత్రి 
గలదని యుపనివత్తులలో చెప్పియున్నారు. క్ష వాక్యముల. 
న్నియు మనకు కౌవలయుననిన హంస తములవై పెన (శ్రీ 
కంక రాచార్యుల వారు (వాసీన భామవ్య ములో “కాననగసను. 
(బం సూ. 1/7. 2 18. ల (౧౮) రళ్మ్యనుసారీ, (౧౯) నిశి 
నేతిచేన్న, సంబంధ స్యయావద్దేహ భావి త్యాద్దర్భయతిచ( ౨౦). 
అత శ్పాయ నేప దత్నీణ్తే (౨౧) 'యోగిసన;ః (పతిచస్థృర్య లే 
సారే చై తే) పీతృయానమనగ ఆరునెల ఆడ వెగసి చీకటేయను 
పూర్వ్యగంధములలోని ఛావమునుబట్టి విచారించి మభూూచిన 
యెడల, పితృయానములో చనిపోనట యెంత యశుభ సూర 
కమో "లేటపడగలదు. చీకటిశాలములో (వితృయానముల) 
'నిపోయిన యెడ లు తిరిగి చెవయానము 

న్ టు అంట 
వి శర్యలను చే చేయకుండ నిలివీయుంచుటయీ చనిపోయిన 
యాత్మృకు యశుభజాయక్ ము, ఎప్పటిమాటలో యీల, 

య్ కాలములో నె సిత మె; శె (అకాలములో చనిపోయిన 
యడల నది యసభమనియే మన ఎంచుదుముగద, దవానావ్రి 
కును గ అమునరకు నాఫీయుంచు 

క చన ములో విగ్ర, సయానకాలములో. చనిపో ళీ 

పూర్వులు తలంచుటలో. శోమి 



468 నెదిక నిలయము, 

ఈ వమయచమే పార్ఫీ గంభములలో మరింతస్పష్టముగ 

వర్గ ౦పబడియున్నది. ౮ ఎవరెనను నీశర్రణొాలములో చనిపోయిన 

"యెడల భగవద్భక్పుడై నవా . 'జీఐు. వేయనలయును? ” అను 

| పశ్నకు భగవందు డీవిధముగ (పత్యున్త గరప చ్చుచున్నాడుం 

* అట్లు సంభవించిన యడల, ఇంటీలో నొఠ నోయ్యి సత్ పి; ఆఫన 

మును అనోతిలొ “నుంచి పతు లటునిటు బగు నారంభి చు 

వరకు, చెట్టు. కృారుగ సొర! ఎఖించునర కు, సటాప వానా వంటలు 

పార: నారంభించువరకు, గా జ. లివచ్చి భూమిమూా దనుంను స్టివం 

తను పీల్చుకొను నరరు, ండురా శు బుగాస్కి మూడుర్మాత 

లుగాని లేక ఒళ నెలగాని, ఎంత కాలముపట్టునో అంత కా లము 

నరకు "దాసనర్తే నోలిలో నుంచవలెను. * ఈసందగ్భములో 

సారీ మతస్థుల. యాభారమునుగూర్చి షపస్పన లెను, వోరు తమ 

'శవములను పొటి పెట్టరు. వపహానమువేయరు. మొదట శీన 

ర 

యొత్తైన పదేళములోనుంచి, పక్షుల " కాహారముగ వదలివే 
యుదురు,ః ననినిబట్టి విహయాొడిం గ

 గ్ గ్గ. సెలదవినముకల నరో 

రును గో తిలో నలయు౦ వ్ టి వో "వ త
ు గా | నుం ఆ యా 

ములును మొడ తెగని చీకటియే యుండుటనలన శవమును 

“సూర్యరత్మిలోనుంచుట యెట్లు తటస్థింపగలదు? ఆశారణము 

చేతనే సూర్యరశ్చ్ వచ్చునర కును యెన్ని
వినమునై నను స ల్ ఆ 

మును గోతిలోనే యుంచవలెను. సూర్యోదయవై 
శవమును బయటికిదీసి కాంత సేపునరకు సూర్యర్ని 1 క్ పు 



వేదగత ధు9వప్రాంత లతమణములు. 69 

నకు తగులునట్లుచేసి విమ్ళుట మైన చెప్పిళవిధముగ దానిని 
పషుల కాహారముగ వదలిపేయుదురు, అదిగాక, “పము లెగు 

రుటౌ “నీట్టిపనాహములు. పారుట ” మొదలగు సీవర్ణన 
లన్నియు బు గ్వేదములో వర్గి పబడిన ఉవ; కాలన ర్ధనలను 
పోలియున్నవి, ఈరెండు న్ సేనిధవై మెన (పకృతిచ్చిత్రములను 

వి గ్ధొంపుచున్నవి, ఎవెదానినిబ్టి జేవతలయొక్క_ రాతింబవళను 
గూర్షిన వక్ష్యనలు పార్ళీ పెందూ గ్రంథములలో సోక వధ 

మున'నే యున్న నన నియు యాయుభయ్మ గం గములటలోబి | వర్ణన తపి 

స్ప. గ 

ఉత్రర్మధున] ప్రాంత? చేస లతణముల' స శలుపుచున న్న్షనుని వము 

మగుచున్నది. 

ఉట ఉత్తర భున పాంతలత్ర గాము లీహిందూపార్నీ గ: ౧ధముు 

లలోనే గాక (గీకు, సా గ్వే దేశపు పూర్వగంధివ ములలో త్ర: 

ముకాననగును, “పూర్వ కాలవ ఏలో ఆశకాశముంతయు ఒకమ 

నుమ్యుని నెల్సిమోద టోపీ లిరిగినలాగున తిరుగుచుం జెడిదస” 
యు, “ఆది కాలమునందు (నువనత్మత్ర 

మాద గ నిపించ డిదనిొొయు  ౧చియు 
న్నారు, “(| “'ఇలియడ్” “జజ స్పీ” యను (గకు ముఠరాణము 
లలోకూడ *ొడుర కము ల “దినము” లనుగూగి సి ని ౧భి లయు 

వ్. 0. 
. "ెప్పీనష శ ఏడు స గ సంనర్చరి; (. ఏటి ుట) 

గ థి "రో (టి (] 'వవక్లను స. థో యు త ముశ్పున ము [3 ఖై సైగ గో ట్ట శు న్. లె స! 

వ్దు 

ము సజా నూట సలి 

ఛై అశ స్మా షై స స్త జాని కట్ల న 
| / రు గో ఖు కటిట 

వటట 
య. ల 

చెప్పీనప్పూడు ౨౮ గంటల పరిమితుల ర్మాతింబవళే న శు 
సు (౧కుపురాణములలో వరి ఫించియున్నాగ ఏ ఈఏలీ, 

స 
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నూ 

గనే, నార్వే దేశపు పురాణగాధలలొ "కూడ దీర్ట ము లగస ఆ షనాళి 

“రాతములనుగూర్చిన వర్షనలు గలవు, ఆరు నెలలరాతీిని ఆరు 

నెలలపగటినిగూర్చిన వరక్షనలు “ఇండో ఐ రేనియను”లలో నే 

ఇాక్ర, “ఇండ జర్మను”లలో గూడగ లవు, కనుక 'మొట్ట'వె వట 

"ఆర్యులందరును కటిసి నివసించుచున్న ప్వుజ యిీసర్గనలు 

బయలు బేరియుండవ లెను .ఈవర్ష నలు ఉ 

“సూచించును గనుక మనయా రుస్ధి లొకన్న్వుడ 

“రని పెష్పుట కొక్క యాన ర్ నలే వాలును, కొని (కీందటి 

యధ్యాయములో సూచించిన (ధునలతణము లన్నిటిని 

'బుజున్సు పర చుటకును మనకు వేజానగులలో  శానలసిన ౧తో 

సాత్యమున్నది. ఉవస్సులు దీర్ధ్రశాలము. థీతిజముచుట్టును 

“తిరుగుచుండు లతుణమునుగూర్చి "బేద్యవమాణ నహితముగ 

“రాబోవు అధ్యాయములో చర్చం చెదము. 





సూర్యుడు థీతిజము[ కింద షు 

ములో నున్నాడు (పాతఃకాలమందు గాన్సిం? 

వీతిజముయొక్క_ / |! ల కొ! 
పినవైపుగ గిరగిర తిరుగును. తదుపరి సూ 

వీతిజముపై నచ్చును. 

ర 



రుంం 

ఐదన అధ్యాయము, 

అకా టప్పుతసుటంంలు 

వైదిశ ఊహ, 

ఆరు సెలల పగయటును ఆగు పిలలశాతి /ని గూర్చిన స్పష్ష 
వ. ర్ట 

మైన వర్ణ నలు బుగేందమునం దాతగ గాస్పింపరకున్న | ను 

ద్ర గర మనః సివాసమఘును "'ఎలుపుటు క్రీంట్ర గ రక్తొ యుక్కు... "సన 
మ 

యర అతణయుంబలను ససాం గన వగధ లఅలసేశముటు గొల వ్రు | వ్ర 
ప్ో ఖో పట్టఖ్యం ళ్లు | ్ఖ్న ॥ (| ను" వాసా ముఖ్యా నది ఉవ; కొట నర్గ న ఉనం భు నము 

/ స్ పు ఐీో స. 

"నద పవ కొట ము సుణూగు సెలదినము ఏం కున ని తయు 

య మువ కాలము యొక్క వెటురురు జీల ర. ఎనచాయక ముగ నై 

గ్ర అంచు ము గు దినమున కొక చుట్టు 
న. 

నుండి దక ఏవ ముచమొనీ 

వోప్వున గరగర. తిరుుసచు (సిటి వుముగ వ! కీన్ చ్చుననియు 

పేమ్మట - సెలడినమా లైన సహా ఓట ఎసూర సనింబము 

గాన్బించుననియు మూడవ య థధ్యాయములో శెవ్పీయున్నా 

న్ ద్దనున న్న్న _ మనబేశవ ములలో జవస్సు 

యుగ 'తదీర్ధ ఇకాటముందతను, రః ఏతే చత వచి త్రములుగ నుండదు, 

వర్గ న లనేకములు "వేద ములీలో ఇ 

సలన్సం ల క్ ముఖ్య మైన దేవత, భవా ద యాహస్లాద కరము 

అసస వరనలు, ననీ ఫొగ ॥ సం కీలు టతు గాచట ఎనీ లగు వర్ణనలు, స్క సౌందర్య మహీమలను గానము 

కాని. భూమధ్య్థాంతి 



౮/79 "నె దిక నిలయము, 
రుం 

గీతములు, ఒక "వేదములలో నేతప్ప _(ప్రపంచమః “కో మరియి 

యితర బేశపు (గంథములలోను వాజబ్బయములళలోసు గాన్ని 

పను, ఒక్క- వమునభారతీయు లనే గావ (వపంచములానుం షు 

(౮ 

ఖండఖండాంతరములనుండు సమ స్టజూ నులవా8ని మోపాంచు: 
(1 ౫ అట మ సల్ల య. | న పో క ( న. 

"వేనిన యి ట్ర ఫట వీగీత్ర ము లను పెద గ ససిుంుటనుు భన ల .. ఖ్ 

మాత్రమును సంభ నముశా వ వెలదు, అుతశా ని రి టకు 

మనమిక్క-డ (పతిదినముజూచయు ముషహజూం | రమాత జీవనము 

గల యా యువ శాలములొ "సేమిప్ శేమున్నదీ ళ్ ఏమి 

చ్యిత్రములున్నవి $ ఈ 'వేదగానమునకు సరిపోప్తు చితవిచ్చి 

చూచియా మన ల్ రి
 వర్ణన నలను లాటి న. . / ఇం? 

న్య 

ములు (పకృతి సౌందర్యములన్ని యును టి గరువ పాశ గ్ర, 

దేశములోని. దీర్ధ ఉమ కాలమున శే సంపో్ఫఫను గొని వ 

ఉవఃశాలమునకు సరిపోవు, ( అదిగాక, షస వో ట్ ఉవః 

జాలమును యేక వచనముగను, కొన్నిచొ ట్ల "టి బహువచనము: 

గను వరి సృంచియున్నారు, పిసి (పయోజనమును పీమ్ము! ం పో 

రింతము, ం) 

ఉవః కొలను బహుదీర్ష కాలమనుటకు మొ 

ర్భ్నము వఐవతెచేయ _వావ్మాణము 11.7 లో కలదు “ గవాం 

అయనమ్. ” అను [కతువును (పారంభించుటకు పూర్వము. 
ఓక్ వెయ్యి శ్లో శోకములను హలో (తియగు బాాహ్మూణు 



క దిక ఉప. 
గెకో 

వలెను, ఇట్లు పఠించుటకు దీర్ధ కాలము పట్టునుగద. ఈ స్లోక 

ములకు * అశ్విన శాస్ర క మనీ బీరు, ర్మాతి ఆ యంత మొండి 

పగలు (_పారంభమగు సంధికాలమున కథిస్టానబేవరలుగచుండు 

అగ్న; ఉవస్సు; అశ్వినులు మొదలగు దేవతలనుగూర్చి యా 

శ్లోకములు పఠింపబడును, హర్యోతి పఠింపనలసిన పఠనలన్ని 

టిలోను యి యశ్వ్న ఇాస్ర పఠళనమే యతీదిర్ధ్యమైనది. సగ 

మురాతి గడచిఫపోయి *“ఉవః కాలపు వెలుగు రు కొోదికొనిగ 
దట దీ 

కనుపడ ( పారంభించుచున్న పుడు” హ్ యీ పఠనమును 

(పారంభించవ లను (అ. ఇె సూత్ర 1. ఈ, 8, తయో: శాల 

డగ్గ సనొర్గరా_తాత్స కానీ భావన్య్యాను వ్ష్టంభ మ్!] ఈనాటి 

మేబు *11. 628. ఓఏ లో సూింకబడినది. పనింపవలసిన 
జా (ప్ర్రైము బహుద్ర్స్ , గెలము పట్టును గాన దాసినలన న్లుగస 

అలసటను సీర్చుళానుట ర ఆల్టా వాతి యో ఖః ములను పకిం 

చుటకు పూర్వము వెన్నను జభాసగ కాచి మూడాపసలుభులను 

ముంద గ్నిలొనుంచి, తక్కీ.నచాసిని తను (_తొగన న అను, 

[వ (బా, 1 7. అ శా సత ౪/15 8). ఐత 

బౌ పర్దణములొ * సీవిధ్ర ముగ నున్నది: 4 “భారా లి వ. 

కంప హమొదలిదుటరకు వూర స్న సు చొగుంగ "ీయి (గ 

వలెను. బండికి తారు 'వేనినయెడల నది యేవిధముగ సుళు 

వుగ బోన్సునొ అశ్లే ౌగినయెడల హా లిగా తియొక్క్క 

వం నము బహు 0! యశ వై 

దయము కాక పూర్వమే ఏ ముగియవలెన ననిన కాలి" "కండుజూ 



గ! వై దిక్ నిలయముః, 

కో 

ములుడాటి యింకను చీకటి యుండగ నే (పారం స్ ట్రైన 

[పారంభింపవ లెను, లేదా యవ౫ణశాల పరిమితి బహాడ్ర్ధ్య 

ముగనై న నుండవ లెను, ఈచంింటిలో చయుదటిదోా సిని బప్వుకో 

నుటకు ఏలులేదు. ఏలయనగ, నీకటిపోయి (కమ్ముక ముముణగ 

"వెలుతురు రా ప్రారంభ మగునర కును య్ "ఇ 'త్రుపఠనమును 

“మొదలు పెట్టకూడదని స్పష్టముగ ని 'పేధించియున్నారు. 

కనుక మొదట కను వెలుగు కనుపడుటకును, వీమ్ముట స 

దయమగుటకును మధ్య తగినంత దీర్ధ కాలము-_ నయ్యిక్తోక 

ములు పఠించుటకు తగినంత దీర్స్స శోలను. అన ఇస్ ముండీ 

యుండవలెనని స్ట్ పడు చున్నది అదిగాక జఒకొం(ం-న్ ష్ప్వుడు 

సరిమైన వేళకు పళన మొదలిడినను సూర్యోదయము గుటకు 
ఇవాలకాలము ముందుగనే పళనము ముగిసిసోయెడిదని ౫ టి 

టు ఆజా! 

రీయసంహిత 11. 1, 109లో చెన్సీయున్నారు. అట్టి 

సమయములో సరో వయననులో గ్ల బశుబి 

నర్పింపవలసినదనికూడ సంహితలో చెప్పబడి యున్నది) 
మరియు, అట్టి సమయములో సూర్యోదయ మగునగకును 
యీవియో యతరములగు "వేదబుక్కు- లను పఠించవుచుండ 

వలనీనదని అశ లాయనసూ. త్రములు చెప్పుచు న్నవి [ అశ్వం 

సూ. 1% 5 8 పాంతరను వాకనా న్యాయన న తసి స్యైవ స సమూ 

వ్నూయస్య సవ్మ్శసావ మమోబేలేః శంసేత్ ॥ 1) అవసర 
'మైనయెడల నట్టి సమయములో పశుబలి నర్చించుట ముగ 
బుగ్యేదములోని పది మండలములను "సె సైతము పకింపవలసీన 
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దని ఆప స్తంబసూత్ర)ములు పలుకుచున్నవి, ఆప. సూ, చే. 

షే ల యస్యాశ్వి నే | స్యమానే స 'సూరో థి నావిర్భవళి సౌర్యం 

బహురూప మూాలభేత్ . సర్వా అవీ దాశేతయి రనుబ్యూ 

యాత్. +) పై _(పమాశణములనుబట్టిఆదినములలో క; కను వెలుతురు 

కనివించిన వీమ్మట కవాలకాలమునకుగాని సూర్యు డుదయ 

మయ్యెడివాడు కాడనియు; సూర్యోదయ మెప్పూుడగునాయని 

యప్పటివారందరు నిరీఖీంపుచుం జడి నారనియు, వారనుళొన్న 
“కొాలముకం”*బు నింశను వెేేవశాలము గడచిపోయినగాని 

సూర్యోదయమగుచుంజెడిది గాదనియు 'లేటపడు చున్నది. వా 
రనుకొన్న సమయమునకు. సూర్ కో్టోదయము కాలేదు గనుక 

నె న్లి( ననేకచోట్లు వెప స్పడియన్ని. 

( క్. సం. శే రు అరా నవ్యార్ హోత | తస్మై 

(2) దీర _ఉమఃగౌలమును సూచించు నిదర్భనమింకొకటి 

[లై సం ఇగ. 2.20. ఉవసే స్వానో వ్యుష్ట్రె స్వా 
సహళోదిమ్య క్ స్వాస 51ద్య లే స్వా సఠోదితాయ స్వాహా 

| ఆలో కలదు, దానిలో సువర్థా తు స్వాహా జో! వరాాంయ ని 11. | 

య్డు బబు లరి,5పవలసినదని వెప్తి యీ 

ల ఒకబలి “ ఉవస్సు ” నకును (8) ఒకటి “వ్యష్టి” 
టి “ ఉదేవ్వత్ ” నకును (4) ఒకటి “ఉద్యత్ 77 

లాల లీ అభ (టి గ్ కీ కును (6) ఒకటి " సువర్ష 
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క్తును (7) మరియొకటి “లోక ” కును -- యీ విధముగ 
యేడు బలులనుగూర్చి చెప్పియున్నారు. ఏనిలో అయినను 

బలులు జశేవలము అయిదు రూపాంతరములను ధరించిన ఉవః 
'కాలమునశే వర్టించును. మొదటి 50డు బబులనుగూర్చి. 

[అః యా 111. 816, ఉలో యి రీతిగవగ్శించియున్నారు. 

ఉపసేస్వావో వ్యుపివై స్వా 'హేత్యావా ర్యాతిర్యా. ఉపాః 

అవార్వ్యుప్టిః అహళోరా తే నవావరూ" స్ట అథో అహోోర్యార్ర 

'మేేేవ. శ్రొతితిస్టతి. తాయదుభయా స హవా వొన గంపా 

జుహుయాత్ అెహాూరాళి మోహళయేత్ ఉప సీ న స్వాహా 

న్యన్టీ వైన్వా. “హా౮ాబేవ్య లే స్వా హాంాద్య లె స్వా 

హత్యనుది లే జువళోతి.  ఉదితాయ స్వాహా సునన్హాయ 

సావో లోకాయ స్వాశే ర త్యుదిలే జెక్టా్రాః ట్ర + 

ఈ ఉవమస్సు ” అనగ రాతి ౬ మొక్క చివర భాగమనియు,. 

“ వ్యుఫ్టి ” అనగ పగటియుక్క.. మొదటిభాగమనియు. ఇెల్పీ, 
యున్నారు. దీనికి మనము సమ్ముతించినను ఉ ఉవ,ః" కాలమును 

గూర్చి చెప్పిన మిగిలిన మూడు బలులను, యెట్లు సమర్థింప 

చున్న ఉమణలమునకును. 'రెండవబల
ి ళ్ జ్ర ద్యళ 

ఉదయించుచున్న ఉవస్పునకును, మూడవబలి ' ళథ ళీ నః 

అనగ .ఉదయించిన ఉవస్పునకును. ( అర్చించవలసినదని ఇప్పి 

మన్నా రుగద, ఈ మూడింటిలోను చంందటి ఆంటిని సూర్యో 
రుముకాశ ఫూర సమే యర్చింపవలయునని లే ల్తిరీయ “ 
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గబ శనం ప. ము చెప్పుచున్నది. నం. ₹ఖివద్దనున్న మున 

చే ములో ఉవ్యుకాలము బహుళొలదిశాలచేు యాశాళను 

గాస్పించు ననువూట మన కందరళ 

ముహు ర్త వ్యూ (త ముండివో, ను 

'యింపజోన్సు చున్న, స టే టన ఎ అని 

మూడు భాగ ముటుగ విడదీ: ప్ర్ పే సరా ఇన్సి న. 

స యుగ, 

స వగాన మేది ఫి మున 
)తిదినముజూ దు ఉవః కాలములో బై )స్నివివరముల,; 

విభ ఏమట 

గు రించుట గంత సాధ్య ముకాదు, అయిను ఫౌగములుగ విడ 
స్ో 

బ్ ను 0న క్ ॥. రా" దాదిగి రే స (గ ప న. నుగ ౨. సలి 

సంకు 

మున 
జు ణ్ 

ర. 

ముం ంయుంటే డవ స! ననుట ం స్ప స్పష్ట న్యు 

ఉమ; ( టి మును 0. "సగ దపా న  . జ నప వ టంత 

“00. గ్వదః బున ము యం | ి తవ ఇసట ఫట నష నమ్ మయ: 

క. . స్యా స స " 
గే. గ్ా నశ శుక 1 పకిషస స్వ . న ౩ క సీత 

(సో శ అవన యక, 9 జో వకముశీదయొుక (ా 
యఖ. 

గాను మూడు ౧ శఇమస్సులను విషం టోంద్కిం: 

స్య యున స వ్ 2 1కి? 

(టీ 

కుదమువలన “ో నమా టు అంటు టు స గల ఉమను 

ను కనబకు, 
లా 

భే యుగ ం. 



1/0 వై దిక నిలయము. 

తపాతి సూరో అర్చిషా. ] “ఓ ఉపస్సా! సీన్స ఆకాశము 

మాద విెశేషవశొాల ముండవద్దుః నీ నచ్చట'నే విశేషాల 

మున్నవో సూర్యుడు వచ్చి దొంగను శాల్చివట్లు నిన్ను కాల్చి 

-వీయును. ” 1 15-6 లో ఉవస్సుయొక్క- గ్మురములు 

బహు నెమ్మదిగ నడచుచున్నని ( అజనస। ) అని చెప్పి 

యున్నారుః ఈవాక్యములనన్ని టినిబట్టి చూచిన ఉవఃకాలము 

అకాళశము మోద విశేవకాలముం జెడిదనియు, ఆకారణనము వేత 

_ అప్పటివారి కద్ బహువిసుగు బుట్టంచుచుం జెడిదనియు స్స 

నుగుచున్నది. పని యన్నిటెకంటొ "బలవ _తరమైన వమా 

వ్యువాసబేవీ. ] 6 ఉహాబేవత ' పూర్వకాలములో (పుకా) 

'యొల్ల ల ప్తూడును యెడ తెగక ( శశ్వ త్. )) (ప 

యుంజెడిది ” అని స్పష్టముగ ఏబపుచున్నది గ 

క్ గళ్వత్ _ తమా * అనగ * అన్నిటికం* విజీవ శాల 

చడ ౫” యను విశేషణమును ఉవస్సునుగూర్చి ఇప్పి 
యున్నారు. అదిగాక “* ఉవస్సు ” అనియు “వి వి... ఉష్టి ౫ 

అనియు రెండు పదములుండుటయే వర మిన ఉపఃశాలమును 
ర జః 

'సూచింపుచున్నదిః ఉవసు గ్నూ ముహహూ స జంటను మూ 

యుండి మాయమైసోయిన యడల ల వి య. ఖీ 

ట 



పదము బుగ్వేదములో ననేక పర్యాయములు _(ప్రయోగింప 

బడి యున్నది. జానికీ మనవారు * ఉవస్సు (పకాశింపగన. ౫7 

యను అర్థమును జెప్పిరి కాని, శీవలజయుక భావము నే 

పుట్న బే శేండు పదముల "నీల (ప్రయోగించి రనుసంశయము 

మనవారి కెవరిక్ గలుగ లేదు. అదిగాక మొదటి పదము 

౮ ఉపవస్సు, ” దీనికీ...“ వ” యను పిత్యయము జేర్చగ 

వచ్చినమాట “* వి-జస్టీ. ” ఇడి ెండవ పదము. "రెండు భావ 

ములను దెలుపుటకై యీ నెండుమవూటలను _పయోగింపని 

యెడల ఏసి (ప్రయోజన మేమి గ అందుముఖ్యముగ ఆదినము 

లలో మాటలను సివృయోజనముగ వాడీిరని యూహీించు 

టకు పీలుబేదు.  ఒళ భావమును 'జెలుపుటే యా రెండు 

పదములను పునరు కక్షిగ ఎవాడిరని వెప్పుటకు పిలు లేదు. 

ఇంకను కొన్ని బుక్కులను విచారించి చదూచెదము,ం 

[బు 1 118.10 :కి యా త్యాయత్సమయాభ వాటి యావ్ల్యూ 

మర్యాశ్చనూన మ్ వ్యుణ్భాళా అనుపూర్వాఃకృప ₹ తేవావశానా 
పాదీధ్యానాజబోనమన్యా ని" రేతి!] దీనిలో మొ దటిపొాదమున 

కర్ణ ము చెప్పుట బహ హుుకష్ట మైనపని, అనకు లనేశకవిధములుగ 

దిసీ గ్ల ర్థమును చెల్పీయు౦డిరిం 

యర్థము ఉమస స్చు లుదయిం చి యిప్పటి కెంత 

అవి' యింక సెంతకాలమువరకు నుదరు పుచుండును? వ మన 

వ రు నొసంగవలెనను కోరికతో నిదివర కుదయి 

న్ 

సరించి ఇెప్పబడిన కొల మైన నది £ 

2. 



శ్0 వె దిక నిలయము, 

చిన యువస్సులమెట నంటిపోవుచు, తమవెనుక నిం నుద 

యిఎపబోన్చ ఉషస్పులతొ నాడ (పకాశమానముగ ముందు 

నరు సాగిబోవ్రచున్నవి 

(ఓ) మాక్సిముల్లరు సనుసరించి చెప్పినయర్థ ము: _ ఇది 
నరకు సెలిగిన ఉవస్సులును, బ్రకముుదు నెలుగ ఇోవ్సు స్ 

స్పులును- ఇవి యుతశొౌలము_.ఎఎత శాల మిని ఇలివియు! 

డును ? ఇదివరకు వెలింగిన యువస్పులకొర కానించుచు, 

మిగిలిన (వెనుకన చ్చు) వానితో సీ యువఃశాబము సంతోవ 

ముగ ముందునకు సాగిపోవ్రచున్న ది. 
. (8) మూడనయర్ధ్థము: ___ ఇదివర కుదయించిన యు; 

'స్పులకును, యిక నుదయి౨పబోస్చ ఉవస్సులకును మధ్య శాల 

'మంతదీర్వ సృ ముగనున్నది $ ఈ యువషఃశాలము యిదినరళలో 

నుదయించిన యుషసు స్సులై యాళించి (వానివెంట బోవు 

చ న్నది. మరియు, తనవెనుక నుదయింపబోను యువస్సు 
లతో సహో సంతోవముతో ముందునకు సాగిపోన్సుచున్నది. 

ఈ మూడర్థములలో మన మేయర్థము నంగకరిం: చినన 
ఛావయమొక్కంకు ళు. చున్నది, 1 ఏిందుర క నుల ఉవస్సులు ఇది 

వర కుదయిచినప్కి యికముం దుదయింపబోవ్రనని _లవనుట 
స్పష్టము. మొదటి 'రెండర్థములను మునము ఒప్పుకొన్న చో, 
అయా “రెండుతరగతుల యువష్కకాలములును కలిని విశీవశాల 
కూశాశమున వెలుంగుచుండుటచేత్క పీనితో విస సుగుబ్యు. 
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“ఇవి యింకను యెంతకాల మిట్లు కలిసి యుండును”___ అను. 
శంకను పుట్టించుచున్నవి. అనగ దీ న్సమేన యువ;ః కాలమును. 
సూచింపుచున్న ది, ఇట్టి వర్ణ నట్ _త్తర్మధువ పాంతబేశ ఫు ఉవః 

కాలమున కే వర్షించునుగాని, మన'బేశపు ఉమఃకాలమునకు 
వర్షింపదు. ఇక మూడన యర్ధమును విచారించుదము. దీనిని. 
బట్టి 'వొందట నుదయించిన యుషస్సులకును, ఇకనుం దుద 
యంపబోవు నువస్పులకును మధక్ష వవోొల విరావు మున్నట్టు. 

స్పష్టముగ జెప్పబడియున్నది. ఇట్ట సృష్ట్మీవెచిత్యుము ఉత్తర. 
(భువమువద్ద తప్ప ఇతరచోట్ల సాధ్యముకాదు. కనుక మన 
మేయర్థనమును ఒప్పుళొన్నను మన సిద్దాంతమునకు సరిపోను 
చునే యున్నది. పూర్వో త్తరసందర్భవమల నన్నిటిని విచారించి, 
చూడగ ఫాయనాచార్యులవారును, మాక్సిముల్లరు ననుస, 

రించి చెప్పిన యర్ధములే సరియైన నని తేలుచున్నది. శొన్ని 
ఉవస్సులు గలవు." అవి "కండు తరగతులుగ విభజింపబడి 
యున్నవి, ఇదివర కుదయించినపి ఇకముం దుదయింపబోన్స, 
నవి, ఈ "రెండు తరగతుల యువస్సులును కలిసి విశేషవకాలము 
ఆశాశమున వెలుంగు చుండును. _ ఈ బుక్కు.లో నున్న; 

వ నో లేఖ చత బ్రోళ్య న టి (1 టై 01 శ | ల్ో సొారాంనే మిది. మున మిస ఫడు స్ట్ దించిన షుర్ 

శ 

ప్క.. పదియనది. 
రక్  / న బుక్కు. ను, య . అట్రైల్య చమ న్యు చ వచ ప్ొ జలే ఖీ శూ పూర్వ గ "బా . 

, 
వ! ములో జీష్పా స్ట 
౧ 

పలు రను చు? జిడిది ప. 

గ్ల! 



లి వె దిక్ నిలయము 

బుేేందము 7 వ మండలములో ననేక ఉమఃశాల 

గీతములు గలనుః (11; 76-1,2) లో ఉపస్సులు యప్పటి 

నళన అనేక సౌందర్శవిెేేవములతో తను ధ్వజమును 

దిక్స్మకమునై శెత్రినవని చెప్పుచు, 711 76, 8 లో మొదట 

'ఉపస్పుకనుబడి తిరిగి సూర్యోద యమగులోపల నశసేకదినములు 

గడచెనని స్పష్టముగ వక్కా-ణంచి యున్నారు ఈ 1/11 

'76-8 మిక్కిలి ముఖ్యమైనదిగాన న్మీకీంద వివరిం చెదము, 

“ తానీ దహాని బహులాన్యాస౯ా, యా(పొనీనముదితా 

సూర్యస్య | యత్యపరిజారథ వాచరం త్యుల దదృషే, 

"పునర్యలివ | 

తాని ఇత్ అహాని బహులానసి 

(ఆ) (నిజముగ) (దినములు (అనేక) 

యా పొచీనమ్ ఉద్ -ఇతా సూర్యస్య 

(య్ర్) (పూర్వము) (ఉదయమునకు) (సూర్వునియొక్క-_ ) 

ఫక్ 

యతః పరి జార_పవ ఆ. చరంతి 

(బేని (నెంబడి) ((పియునివై పున (కదరిపోనవ్సచు 

. రు నలె న్ని) 

ఉపషసః ద దృ న పునః యతీ.ఇవ 

,(ఓజిమ. (కనుబడుచు. (కాదు) (తిరిగి (వదలుచున్న 

ఎస్సాష న్నద్చి స వలె) 
స. దీనికర్షమిది ఫ-* నిజముగ సూర్యోదయమునకు 

“పూర్వము అనేక దినము లుండెను, ఓ ఉవస్సా 1! సివొదిన్ల 
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'ముల వెంబడి (న్స్ ప్రియునివై పుకు సాగిపోవుచున్నట్లు కన 

బకుచున్నాన్టు గాని [ప్రియునివదలి వెళ్ళిపోవు (స్ర్రీవలె 

కనిపించుట లేదు *” దీనిలో నుండు ఒక్కొక్క వాక్యమును 
విదదీసి చరా 'చెదము. * ఆదినములు వాలదినములు * అను 
ది ప్రధాన వాక్యము, ( తాని లేక) అదినము లనగ 
న? దీనికి డు విశేషణములు గలన్ఫ, * యా 
(పాచీనమ్,.. ” అనునది యొకటి. “యతః పరి... * అనునది 
మరియొకటి.  అవినములు “ సూర్యోదయా కహ్బూర్వ శాల 
మును సూచింపుచున్నవని ” మొదటి విశేషణమువల్ల 
'స్పష్టమగుచున్నది.  సూక్యోదయా శ్చూర్వమైన-వో నవ్ 
-చీకటిదినములు శొకూడదా యని కొందరికి సందియము 
వోోవవచ్చును, కాన్సి “యతఃపరి... * యను "రెండవ విశే 
వషణమువల్ల సీ సంజేనాము తీరగలదు, వఏలననగ $; ఈదినములు . 

సూరో్యోదయాణ్చూర్వదిన ము లై న నను గీ 3పస్సు ఆ పినముట 

వెంట తన _పీయునివద్దకువ లె సాగిపోవుచున్నవిగాని [ప్రియుని 
వద్దనుండి మరలిపోన్సట 'లేదొని స్పష్టముగ సూచింపుఏనలన 
అది నముల”గో ఉవఃశాలపు " వలుతురు కలదనియు, ఆ యువ; 
“కాలము బహు దినము లుంజెజీదనీయు సిద్ధిం చుచున్నద్ది, దీని 

వలన “ెం తంశేములు స్థ వదుచున న్ని, గ) మొదట ఉమషః 

కాలపు కను వెలుగు కనుబకుటకును తదుపరి సూర్యోదయ య 
మగుటకును వ . న నేక దిన నమ్ములు (బహులాని అవాని 



(వియుని (సూర్యుస్సి కలిసిళొనుటకుగాను బహు భక్షిశ ద్ధ్ 

లతో కనిపెటుకొని యుండి యాదిననులవెంబడీ (క్రమముగ 

త్న (వ్రీయుని వేరుచుం జెననియు, అనగా ఆదినములగలో యెడ, 

"తెగని ఉషస్సు వెలుగుచుంజెననియు స్పష్టమగుచున్నది. 

ఈ బుక్కున కర్షము చెప్పుటలో భావ్యశారు లంద 

రును ఉక్కిరిబిక్కిరి యొరి. ఇక్క-డ వచ్చిన గొప్ప చిశ్కేమి. 

యనగా;- సూర్యోదయమునకు పూర్వము అశేకదినములు.. 

గడచు "కుట్లు మన జేశములలో సిది సంభవము కానేరదు, 

శాయనులవారికిని తదితర భామ్యకారులకును ఉ_త్తర్మధువ 

నిభదాంతమను యీక్రీలకము తెలియనందున వా శీదోవిధముగ 

మన బేశపు స్థితిగతులకు ముడి వెట్టజూచిరి. పైగీ బహు 'ేలికగ 

గన్బట్టుచున్న వాక్యములకు స్వ భావసిద్ధమైన యర్థములను. 

వదలివైచి, యేవియో మూలమూల నున్నట్టియు. పూర్వో. 

త్త సందర్భ ములకు అతుకనట్టియు, ఊొుంతదూర మా (తవ్విన 

గాని యచ్చటి భావమునకు సరిపోనట్టియు పెణార్థములను జెప్పి. 

అతుకులు బెట్టవలసినవా రైరి. కాని వాన “మొక్క-సారి , యా 

కిలకమును మనస్సునం దుంచుకాన్న నో యొ వాక్యము 

లన్నియును సులభముగ బోధ పడగలనవు, మె బుక్కుులలో 

సమర్థింపవలసీన మూట “అహోని” అనగ దినములు, ఇదీ 

“బహువచనము దీనిని సమస్థించు "బెట్టు? సూర్యోదయము 
య. 

నకు పూర్వము అనేక దినము : లెట్లు గడువగలవు ౪ కొన దీని 
కరమును చెప్పుట యా మాటయుక్క. మూలనులోనికి 



“దిగిరి * అవా౯ ” అనునది * అహ్” అను మూలములో 

“నుండి పుట్టినది. “అనా” అనగ “వుండు ట్య” 

“* జెలుగుటి ” అని అర్థము. కనుక “* అవాళొ” అనగ 

“ కాంట్” * వెలుతురు, “ పికాళ ము” అను అర్థము 

వచ్చినది. దీనినిబట్టి 4 అహోని * అనగ * కాంతులు” ను 

"నర్థము ఇప్పవచ్చును. కాస యి యర్థ ములో యూ నూట 

నెచ్చటను బు'గ్వేదములో (పయోగిలేశ పబేదు, * అపాని 

“అనగ దినములని యేబుగ్య్వోదన ములోని సాథార ణా నం 

"అనగ * కాంతుల ” ని యిచ్చట చెప్పుట "కేవలము స్వభావ 
:విరుద్దము, అదిగాక, * అపహకొ” అను పదము "కివలము 

నెలుతురున నున్నకాలమునకీ వ ర్రించునని  శాయనులవారి 

మతము, కౌని బు గ్వాదములో న్ బచ్చటను. 'చెప్పియుండ 
"లేదు. మరియు, “ నల్లని దినము (హః) అనియు, 

'“ ఇెల్లని * దినము (అవా?) అనియు. ఆరెండు విధములెన 
(అవా) దినములు. గలవని. జు 1. వి 1 లో స్పష్టముగ 

రజనీ చబ్యాట ఈ నివయమంతయు 
వూర్రిగ తెలియును, * అహః ” అను పదను 

:నకుకూడ నవ్రించునని తామే 1. పస్ 

శృనము యున్నాను 

శష్ట్రము "పేరు. 

"అట్లు గ కువగలనవ్చు . 



86 నెదిక నిలయము, 

యేదియో  యతుకువెట్టజూచిరి. పాశ్చాత్య ఛామ్యకారూ 

లకుకూడ యీ చిక్కే- తటస్థించినది. కాని యా వర్గ నను 

ఉత్తర (్రువ్నపాంత బేళములకు వర్హింప జేసిన యెడల యా 

చిక్కు-లన్నియు మూయమగును. వలననగు, అచ్చట ఉవః 

కాలము బహుదినములుు కొన్నిసమయమనులలో నెలదిన 

_ములుసైత ముండునని యిదివరే వెప్పియుంటిమి.. ఇఏ "కేవల. 

మచ్చటి ఉపఃకాలమును గూర్చియీ చెప్పబడినది. కానలయు 

ననిన మనముకూడ యిప్పు డు తృర్మధువను నద్దకువో? ము యా' 

సృష్టి వెచిత్య్యిమును | కంశ్రార గాంచవచ్చును* 

సూర్యుడే శేనవ డు దినములు లెక్క పెట్టు "అట్లని: 

కొందరు శంకింపవచ్చునుః “రాసి సూర్యుడు € శేనస సమయము 

లలో స ప్తర్పి మండలము మొదలగు 1, నత్మత్రములు తిరుగు. 

చుండును, చలదిగాక, యి యువస్పుమమొక్క_. కాంతి యే 

దిక్స కముయొక్క- అంచు'వెంబడి తిరుగుచుండును, పూక్తిగ 

నొక చుట్టు తిరిగిన యెడల నది యొకదిన మగుచున్నదిం 

ఇ క్రైన్నియావృతములు తిరిగిన నన్నిదినములు గడ వెనసి 'అక్క- 

"వేయ వచ్చును. ఉవస్సు ఉదయించి యిన్ని దినము. 

లైనదనియు, మరి యింక కొన్నిదినములు లు గడచిన గాని 

క్రంయా యుషస్సు పూర్తిగ సూర్యోదయముగ _ వికసింప 
"దనియు "అక్కు వేయ వచ్చును. 11. 28.9 లో చెప్పి, 

నట్టుగ గిన్నివినముం పరిమితిగల యువ?ఃశాలము గడచినను 

యింకన ' సూర్యోదయము కాలేదని అక్క వేయవచ్చును. 



బుణములను (అనగపోపములను) అన్నిటిని గంపను 
శ్చీరాజూ |! ఇతరులక్రీయలనలన జను అంటబడకుండున 

పశేయుము. నిజముగ కవస్సు విక సింప లద 
ఓవరుణా ! మే మాడివస్సులలో శీవించియుండున టను గ 
హింపుము” మొదటిరెండుపాదములలోను అనగయ కానివ్వు 
మేవియును లేదు. మూడవపాదమే వివాదాంఠగముల “భూయసీ 
ఉహాసః అనుషస్టాః?  అనుపదముల కర్ణ: మేమి 5 మొ 
“రెండుపదములకును అర్థము ఏభూయసీః ఉపాసలో క్ గ 
“అనేకజఉవస్ప్సులు” అని'లేలుచున న్నది, ఇక ఏగిలెన నది“అవ్వుష్టా 7 
అనుపదము. * అవ్యుష్టా: * అనునది” న అనుచె ాఇక్స్రక్లీ 
వ్యతి రే కార్థమును 'దెలుపుపదము. వ! జ్ర 
అనుదానికి _* వి” _ యను ర 
పదము, * ఉవన్ ఇ) “న; ల ఎ | 

గల భేదమును ఉవఃకాలము 

లనుగూర్చి చర్చించిన నందర్భములో నిద నిదివర* క్. 
తైః యాః వ వుష్షప్టీ య 

ట్ ఉవస్సు ్స పూర్తి దగ వికసించి ను 

లు చెస్సియున్నారు. కోను 

శస 



"3 దిక నిలయము, 
కాం 

“లోనికి ఏకసి ౦పన్సి, _(పజ్వలింపని ” యని తాత్పర్యము కాని 

ఎట ఉషస్సు, ” “ వ్యుష్టొ”- -యీ నిండు మాటలకును గల 

తారతమ్యుమును శాయనులనారును తదితర వ్యాఖ్యాతలును 

గమనించినట్టు కన్పించదు. ఒకవేళ వారు దీనిని గమనించినను 

-సూర్యబింబము పైకి కనబడులో పల నిన్నిదినముల యువఃకాల 

ముండుననుయనుమానము_ నారి మనస్సునకు తట్టియుండదు 

“ఆకారణముచేత్క “ భూయసీః ఉహాసః అన్యుష్టాః న్స == అనేక 

'ఆవస్సులు పు పూర్తిగ సూర్యోద యరూపములోనికి వికసింప లేదు, 

“ పజ్వలింపలేదు ” అను భావము ఇారికి యసందర్భముగ 

గాన్పించెను. వలననగ : _- ప)తిదినమును ఉవ?ః కాలము 

'వెంటనంటి పూర్తిగ సూర్యోదయమగుట వారు తమ కం 

శ్రార చూచుచునే యుండిరి. అట్టి సందర్భనులలో * అనేక 

ఉవస్పులు పూరిగ సూర్యోదయరూపము లోనికి వికసింప 

శేదు, (పజ్వలింప లేదు ౫ అనివెప్ప్తుమాటలు వారకిక్రిమిక్కి-€ఓ 

యసందర్భముగ గాన్పించెను, కనుక దీని జీదో. విధముగ 

సమర్థింపజూచిరి, కండ్రశెదురుగ గనుపడు నంశములను 

గూర్చి వర్ణింపుచున్న అవ్యుష్టః ౫ యనుపదమునకు 

'భవివ్యదర్థమును కల్చించిరి * ఇంకను ఉదయింపని ఉవస్సు 

లలో * అనగ “*ముందురాబోనుదినములలో * ననియర్లమును 

వెప్పీరి ఈయతుకు యతుకుగ నే గాన్పించుచున్నది. వలననగ 

" యాబుక్కున్నువాసిన బుసి, తానప్పుడు కంద్రారదూచుచున్న 

శుషయములను వర్షింపుచున్నాడేగాని ముందురాబోవువానిని 



'వెదిక ఉవ, రి 

గూర్చి చెష్పుటలేదు. దీనినిజార్థవింది. “ అశేక ఉవస్సులు,అనగ 
దీనములపరిమితిగల య నేక " ఉమస్సులు గడచినను యింకను 
| వ్యుప్టీ ౫” కాబేదుం అనగ, వూ ర్త్గ సూక్యోదయము 

కాలేదు, అనగ సూర్యబింబను పెకి రాలేదు, కాన యూాసమ 
యములో వరుణుడు భక్తుని రవ్నీంచుగాకయని పా్రర్ధనం 

ఈఫావము నే బలపరుచుట కింకను ముగ్వదములో పిమాణ 
ములుగలను, పెబుక్కులోని * భూయసీ;$” యనుపదమునకు 
సమానార్థముగల 6 పూర్వీ: ౫ (అనేకము) అనుపదము 11. 

10, 8; ఛ్ 28, 1 లోను కలదు, ఒక్క-ఉవస్పేగాక అనేక 

ఉవస్పులు గలవని సూచింపంబడినది. అదిగాక బుగ్వేద 
ములో ఉవస్సును తరుచుగ  బహువచనముగ (గహించిరి. 

ఓ. 92 లో ఉమఃకాలమునుగూర్చినగీతమును పారంభించుచు, 
“ ఇవిగో 1 దిక్చ్మకముపమై నగాన్నించు యీ (ఏతా; ఉవస్పులే 
అ (త్యా; ఉవస్సులు (ఉవసాః) 1!” అని బె్స్షరగ తన హృద 

యాస్షాదమును 'వెలిబువ్చెను. ఈవాకసమే 1 78.8 లో 
కరూడగలదు. ఈబచుఎవచనమును గారనచివ్నూముగ (ప్రయో 

గించిరని యాస్కా-బార్యులవారు సవ స్టింపజూచిరి. ఉదయ 

కాలమునకు అధథిస్టాన బేవతలుగనున్న యేక దేవతలను గూర్చి 
య్ బహువచభనము (పయోగింపబడినదని శాయనులవారు 

సమ్య్థంశ పజూచి!. పాశ్చాత్య భావ్యశారు లేమియు నింతకం"కు 

యెక్కు.న ఇెప్పలేకపోయిరి. 7 "రవచిహ్నముగ బహ 
వభనము నుపయూగించిరని మన ఊక వేళ సొబ్వుకొన్నను, 



త్ర వెదక నిలయము, 
మ్ 

పిమ్మట. తిరిగి యేకవచన మేల [(పయోగింపవలెను ? 

_ ఉవస్సు * లుదయించుటను గూర్చి. వర్మింపుచు ననేక 

ఉపమానములను చెప్పిరి. కొన్నిచోట్ల వీనిని * యోధ 
వీరభుల* కు గ(భుష్టవఖ) పోల్చి యున్నారు, కొన్ని 

చోట్ల తమ తమ పనుల నన్నిటిని బహు వాక చక్యముతో 

నిర్వ ర్తించుకొను స్త్రీలతో (నారీ) పోల్చిణ “ సీటితరంగ 

ములవలె (అపాం న ఉర్శయః) దిక్ప్మకముపై గాన్పించు” నని 

వర్షించిరి. “యజ్ఞములో. పాతిన స్తంభమువలె _ (అధ్వశేషు 
స్వరహః) నున్నవని వర్ణించిరి. ఇవన్నియును;, “వరుసగ 

నిలువ బెట్టిన మనుష్యుల ” వలె (విశోన యుకా2) నున్న వి. 
పభువులమందవ లె (గవాం న సన్హాః) ఫోన్చచున్న వి, అవన్నియు 

నొక మూదిరిగ (సదృళీః) నున్నవట, ఒక్కటే మనస్సుతో 

(సష్టాన నే కలసిమెలసి యుండి పనిచేయుచున్నవట, అవ 

న్నియు నొకే ఆవరణలో (సమానే ఉశ్వే) నున్నప్పటికిని ఒక 
చానిమిోదికి . మరియొకటి కలహించి పోవటం (నితహ్నయ 
తంతే.) ల 88-18 లో స్పష్ట్రముగ మూడు (పశ్నలు 

గలన్ఫం ౯ ఎన్ని అగ్నులు, ఎంతమంది. సూర్యులు, ఎన్నిడివ 

స్పులు ( ఉషపాసః ) కలవు ? *” ఈపె పే నాక్యములనుబట్టి బూచి. 
సచో యాస్కావార్యులవారియర్థము సరియెనదికాద 
చున్నది ఇదిగాక, శాయనాళార్యులవారు చెప్పిన దానిని. 

వారించి భూచుదము.  ఉవమణకొలమున క ధిష్టాన చేవతలు 

"పెక్కు.మందియుండ నేల $ "కొన యిదియును సరిమొనదిశాదు. 

ణి ట్ల త! 



. వైదిక ఉవ. ర] 

ఈ బహువచన పయోగమును మరికొంద ట్లు సమస్థింప 
జూచిరి. సంవత్సరము వొడుగుననువచ్చు, ఉవస్సులనుగూర్చి 
చెప్పీనందున నీ బహువచనమును (పయోగించిరట. ఈనీజ్హాల 
తము _పకారము సంవత్పరనులో త60 ఉవస్సులుండవ లెను 
[(పతియువ।ఃగాలానంతరమును సూర్యోదయ ముండవలెనుగద. 
కాసి యి వివయమును కొంవెనము వివారించిన ొడల 
యి నిద్ధాంతము నిలువజాలదని 'ేటపడగలదు ఒక్కౌాక్క 
ఉపస్సునకు మధ్య లకీ గంటల విరామముతోగూడుకొనిన 860 
ఉవస్సులనుగూర్చి వర్ణి ంపుచున్నప్పుడు 1. 99.1 లో * ఇవి 
గో! యా (పతాః) ఉవస్సులే, ఆ (త్యాం ఉవస్సులు” 
అసి తనకంజ్రార తనయెదుట 'కాస్పించుచున్న వస్తున్సలను 
చూవీంచి మాట్లాడుచున్న శ్లుల వర్షించును. ఇచ్చట బహు. 
వచన వయోగ మేలయుండవ లెను, ఈజబ;పలబు వచనవ్పు సంవత్స 
రమువొడుగునను దినములవరుసను, వనచ్చుఉవస్సు లై నయెడల 
“ వరుసగ నిలువ బెట్టబడిన మనుమ్యులు” _అనువర్శన ట్లు 
సరిపోన్చను ? ఇవన్నియు నొశకయావరణలో జీ యున్న ప్పటికిని 
ఒకటితో  మరియుకటి తగవులాడుకొనకుండ నున్నవ ౫ ను 
వర్ధన కెట్లు సరిపోవును ? కనుక యూూయర్థ ము నేమియు సరి 
పోవ. ఉవస్సులన్నియు. నెకటితరువాత మరియొకటి కుడ 
"తెగకు, సూగ్యోదయముచే భగ్నముగాకుండ వరుసగ నన్ని యు 
నొకచోట'న నిలచియున్న వని ఫెలుచున్న ది. కనుక వీనినన్ని 

టిని క లిపీ ఒకదీర్భ'మైన 'పెద్దయువ।కాలముగ (గ హింపనగునుం 



ర్ట -వెదిక నిలయముః 

అనగ అచ్చట యుషః కాలము బహుదీర్ధ్య మైనదని సిద్ధించు 

చున్నదిః, * ఉషః కాలపు వెలుతురు కనుబిడుటకును తదుప 

సూర్యోదయమగుటకును మధ్య ననేకదినములు గడచునను 

ఛ₹11. 768 లోని ఛభావమునకును యీభానమునకును సరి 

పోవుచున్నది. రెంటియర్థ మొక. కనుక యూస్కా-చార్యుల 

వారు, శాయనాచార్యులవారు, తదితరులు చెప్పీన ఫర 

ములను (తోసివేయవలసినదే, అప్పటికాలములో ఉవః 

కాలము బహుదీర్ధ్య కాలముగ నుంజెడిదసియు, ఆయువస్సు 

అనేకదినములవరకు వ్యాపించియున్న కారణమున దినమున 

కాక్కొక్కఉవస్సుగ సీదిర్ధయుపస్సును విభజించిన యెడల, 

యీభాగములను బహువచనముతో సంబోధింపవచ్చుననియు 

' లేలుచున్నది. దీనినిబట్టి ఉమఃకాలమునుగూర్చి చెప్పుచున్న 

ప్పుడు కొన్ని సమయములలో నేకవచనమును, నున్న సమ 

యములలో బహువచనము నేలపు యో నిటబడ 

గలదు. 

తై సం, క_11 లో ఉపస్సులస్నియు. కలిసి 

( ' ముప్పది యప్పవెళ్లైండ ” ని చెప్పబడియున్నది, సీరంద 

రును అయిదు జట్టులుగజేర్కి గిరగిర తిరుగుచు, మొదట 

తాము బయలుదేరిన వోటికివచ్చి చేరుదురట. అఆ యనువాక 
మంతటిలోను 15 బుక్కులు గలన్చ, ల, యజ్ఞములలో 

బలిపీళముపై. “* ఉషస్సు యిటుశకలు ” “న్యపీ _ ఇపష్వశాః ” 

ేష్పనప్పుడు యీ బుక్కుులనే మంత్రములుగ ॥ న్స 



ఇటుకలన్నియు కలిసి మొత్తము 16 గలన్ఫు వీనిలో 15 టిని 
"వీర్చుట గీమం[తములు పనికివచ్చును, గి లిన 16 వడి మరి 

యొుకచవోట గలదు, శఈ యనువాకముళో మొదటి మంత 

మును పఠింపుచు మొదటి యిటుకను పెళ్టదరు ఈమంత్ర 
ములో మొట్ట మొదటగ నాకాశముమిద" గాన్నించు ఉవస్సు 
నుగూర్చి వర్ణింపబడియున్నది. "రెండవమంత్రములో ెండు 
ఉవస్పులుకలిని జంటగనొకచోట"నే నివసించియున్నట్టు వర్ణి 0౪ 
బడియుర్నది, మూడవమంత్ర)ములో మూడవఉివస్సు సూచిం 
పబడినది.. అఇన్తైశ్కీర్ ముం తములలో నాబ్లవ; వదవ ఉవస్సు 

లనుగూర్చి చెప్పబడియున్నది. ఈమయెదు ఉవస్సులను త 
మైదుగురుమాతు్రమేగాక తవులో నొక్కొక్కరికి అయిదేసి 
చొప్పున | గురు చెళెండు్రకలరట, కనుక పుముుదటి అయి 
దుతోకూడ కలుపుకొని ఎ మెొంళత్తము 30 ఉవస్పు లగుచున్నవి, 
ఈముప్పది యక్క- చెల్లెంయ)ను. (తింశత్ స్వసారః) కలిపి 
అయిదుజట్టులుగ్య గండ్భగ, వోవ్చచున్న్టును (ప పరీయంతి) 

తిరిగి యెస్పటిచోటున'కే వచ్చి చేరుచున్న (సును (నిమ్భుతం 
వగి ఇ“ బియున్నారు, "రెండునుంతము లై తొనవీముుట ఉపషస్సులలో 
నున్నట్టి యొక ముత్యము తమలోకూడ నుండున సనుగహింప 

వలసినది పా గర్జన న యొుకటిగులదు, మొదట ఇెప్పీన ఉవస్సు 
లలో న్ కఉవస్సు “బుత” మమొక ,.కునూ-- “రెయట. "కెండవది 

గస బు లముగమొకో గ్రా మూస శల్న (| వ్ట్మును వెటు వభునట, ముూాడనస్పి 

సూర్యమ: ఎడలములో స స్ంచు నట, నాబ్లవది యగ్నిమండఆ 



రక్త వెదిక నిలయము, 

ములో నుండునట, లీవది * సవితృ ” నిచే పాలింపబకుచున్న 

దట. 'పెవర్జననుబట్టి యీాయమయొను ఉవమస్పులును మన మోాదేశ 

ములో పితిదినమునుజూచు ఉపస్సులుకావనియు ఇనస్నియు 

నెక్క-దీర్ధ ఉపస్సుః భోని అం తర్భాగము లేయనియు, స్పష్టమగు 

చున్నది, "ఈయువస్పు అ నసేకరూపములను ధరించి వెలుగు 

చున్నను, నిజమున కది యంతయు నొక పేయువస్పని” యా 

యశనువాశకములోని చివరమం[ తములో నిస్పంబేహముగ, 

ఖండితముగ, - .వివరించియున్నారు, వ్ర ఈయనువాక మంతటి 

నెచ్చటను సూర్యోదయమైనట్లు వెన్సయుండ లేదు. న 

దయపు పిశంసయే రా లాబేదు. అదిగాక “బ్రావ్మాణము ల ధక్ 

'దీనిసి స్పష్టపరచినారు, ఓ చగలును, శాతియే "గానిశొలము 

పొాంతయుు డెను ఏ'వైనధియు వొప్తుటకు సీలు టేనిళాలముగ 

ఉంజెను, అప్పుడు 'జీవతలందరును యాయువను స్పులను జూచి 

వానిని క9ందికిదించిరి. అంతట 'నెలుతుకు వచ్చెను, కనుక యి 

“ఉమస్పు ఇటికరాళ్ల నుపేర్చిన వానికి వానిళలోనుండు చీకటి 

ఫోయి వెలుతురు వచ్చును, 2) ఈమం.తములను చదువుచు 

బలిపీళముమిద నేల “ఉవనస్సు ఇటుకల” ను 'పేర్చ 

వలెన్ యీసై దానిని బట్టి ప్రే మగుచున్ను. జి స్తా 

పగలుగాని దెలుపుచున్నమి నున్న “6 

భరాచుచుం జెడి వారసనియు, క ఇన = 



"వె పక ఉవ.. 0 

"వెలుతురు (సూర్యకాంతి) వచ్చి సూర్యోదయ మూ యెననియు 
"స్పష్ట మగుచున్న దిఆవిధమునే బలివీళ ముమిద ఈమం[ తముల 
'నుచ్చరించుచు యిటుక రాళ్ళను 'జేర్చిన యడల చాసి పాపము 
'లస్నియు పోయి పుణ్యమువచ్చునసి దీసి భావము, కనుక 
'ముప్పది దినములు బేక ముప్పది ఉపస్పులకాలము గడచిన 
గా బి సూరో్యోదయమ య్యఢడిది "ొదని దీనినలన స్పష్టమగు 
చున్నది. అదిగాక, యో 80 ఉపస్సులును మనము మనేశ 
ములో _పతిదినము జూచుచుంట్హు ఉప్పులు “కావనియు 
స్పష్టమగుచున్న ది. కనుక యా నర్ణన తప్పక ఉ& _భేర్మధువ 
'పాంతబేశముల కే న _ర్రించును. త్ర 0 యుసషసు స్పులును దిన 
వనమున క బిక్రిలంచు మాహ్యూర్తమూ తపు ఉపస్పూలు కావనియయు 
అఇవసన్నయు నొక్ష ద్ర్ల యువ స్పుళోన్స భాగము ల రును ద 
చెప్పుట కింకను ౫ సదర్భనములు గలన్హు, బన 
స్ో ఈ యువస్సు లే అ ఆకుందటు య. గ న 
-ఈబేవతలు గ రూపములను ధరింతురు. ఇాశ్వతవై మైనవి వి (1400) 
విడిపోనివి (నఅవపృజ్యంత్రి అంత హొుందవివి (నగ మంతిఅంతం ) 
|| ఇమా ఏవనతొా ఉవసోయా (పఫమా 2 ఖ్ సక! అాబే 
కుర్వ ల పంచరూపా।|స్ట శన్వ న ర్నావప్ఫః న్యంతి నను ని న్స న్ష్ 
ఎల. దెవ్పబడిన 5 రూపములకును లే సరసు కో స్య 

జడీన గ్ జ్య్రలకును 'సడిమ్వి వుచున్న ది, క 
క్ిన్సీ నయుక్ టగ్ సతీ యుండున! యు 

మదిరమ్న్సొగ్ల బ్రా క్ష 



96 వైదిక దిలయము, 

“నదియు స్పష్టమగుచున్నది. బూ 1 152.4ఉలో ఉప వఃకన్యల 

(శానీనాంజూరం) (వీయుడైైన సూర్యునియొక్కం-  మేలిముసుగు 

(అనగ ఉవస్సు) వఏిడిపోనిదనియ్హు. మిక్కిలి వెడల్పుగల 

దనియు (అక అవషృష్ణ; వితత) నర్జించి యున్నారు. ఇ 

"పె పై వర్ణనలతో నకీభవంచుచు "స యున్నది. అధర్వ వెదము 

స! 29.౨ లో ఉవస్సులు ఏ నవేతస;ః అనియు, 

౮ మ ౫ అనియు (అనగ అన్యోన్య మై మె తితో మలగుచు: 

లిసిపోవ్రననియు, యొప్పుడును విడిపోవనియు) వర్జించి 

నా. ఈ సందర్భములో 80 ఉవస్సులను గర్చి 

వాయ నాభార్యుల వా "రెట్టు సమర్థించిరో విచారిం చెదము, 

_ఆయనువాకముయొుక్క_. మొదటిమం. తములో “ఇంందటి యువ 

స్పును గూర్చిన ప+శంసక లదు. ఈమొదటి యువస్సు ఏ సృష్ట్యా 

దిని కనుబడిన * (పధమజఉనవస్పు ను సూచింపునని శాయ 

,_నులవారు వ్యాఖ్యానము చేసిరి, రెండవనుం తములో చెప్ప 

బడిన “ఉవస్సు ” మనము ప్రతినిత్యమును జూచు ఉవస్సును 

సూచింపునట, కొని మిగిలిన 28 ఉవస్పుల ఇచి వో చేయవలెను? 

ఇశాయనుల వారికి యీనరెండు. ఉవస్సులేతప్ప ఇంకొక 

మూడవరకపు ఉనస్సు లెలియదాయెొను. అందువలన 

ఉవమస్పంతయు నొక ఓఉయెనను, అయుషూదేనత తన ఇఆమాగ 

_బలముచే ననేశరూపములను ధథరింపగ ఖైనని  శాయనుల 

ు వారు మిగివిన 28 ఉవస స్పులను సమర్థించిరి | | ఇదిగాక తుదకు 

ఏరొక యర్ధ మును సాఫించిరి ఈ జీ. ఉవస్సులును పినమున 



(7) నైనిక ఉవ, 
ర 

కొక ఉవస్పుచొప్వూన సనెలదినములలోను కనుబడు'మొ వ్య పు 

ఉవస్సుల సంఖ్యయని చెప్పిరి. కాని వీరిలక్కష్యపకారము సం! 

లో 860 _ఉవన్సు ఇ లుండగ నాన యా 0 వసుం 

రెచ్చటను కెలియబరచియుుడలేదు. త యర్ధములస్నయు 

పరస్పర వరుదము' లే గాక, లే త్రిలీయ బా్రావ్మాణ న. ల సం! 

లలో చెప్పిన వాక్యములకుకూడ విరుద్ధముగ "నున్నవి, 

పూర్వము మన యార్వు లు తృరధు)వమునదనుండగ అచ్చ. 

టిసృస్టివెచ్మిత్యములను వారు క ఇారదూచి యిావిధ ముగ న్ ది 

చిరను యనుమాూానము జాయనాచార్యులవారి మనస స్పునకు 

నొోచనందున వా రిట్టపర స్పరవరుద్ధములగు వ్యాఖ శృనమాలను 

పొష్పవలనిన సా స్మార 6. ఈనలన్ మునే వా "లెరింగి్ యుండీినయెొడల 

నా రిట్ట పెడార్థములను వెస్పిడివారు శారు, 

ము ప్ప్రడియువస్సులుగ ల వనుమూట 1! సం॥ (ఖా॥ 

లలో కలదేగాసని, బు /సదములో సెచ్చటను లేద ఫొందరు. 

వాదింప సాహాసిం పెదిమ, అ భబంతమొా త్రము ము కొడు, ము 

171 59.6 లో ఉపస్సు “ ముష్పదియడుగులు ” (ల్సి త్రి 'ంగణ్ 

పదాసి అఫ్మి”ల ) నడలిఖా యునది) ఆన 

[ఇంచాన్నీ అపాదియం 
జహాీింయ వానద చో స్పేర్ (బట్టీ త్ర 

స్ట | లే / లశ ప. | నళ న. న 
నెవరును పూర్తిగ అర్థము ఆ కు సాహా 4 

ముపష్పదిఅడుగులు నడచినది' అసినను “ఉవస్సులు "సరన గ్తము 



08 వెదిక నిలయము, 

పైే౦ అక్క-చెల్లెం డు; వా రందరు కలిని ఒకచోటే నచ్చి 

'చేరనట్లు గుండుముగ తిరుగుదురు ” అనినను ___ ఈరెండు 
వాక్యములకు నెకేయర్థమని "వేరుగ వెప్పనక్కర లేకయే 
"తెలియుచున్నది. ఇదిగాలే బు. 1. 128-8 ( సదృశీరద్య 
దృశీరిదు శ్వేదీర్హ సభాం తే వరుణస్యధామ్ అనవద్యాస్ర్రైం 

'శతం యోజనాన్యే కైకా క+తుం పరియంతి సద్యాః ] ళ్ త్త 

స్పులు యీదినముననున్న క్షు రేపటిదినముకూడనుండ్సి వరు 
'ణుని మందిరములో ఇాలకాలమువరకు నిన నసీంచును. అపి 
'కల్దమరహితమైనవి. అవ్ గుండముగ ముప్పది ఊకోజనములు 

తిరుగును (పరియంతి, ఇక్టు తిరుగుటలో ప్రతియువస్సును 

'యెప్పటివోటికి వచ్చి చేరును (కతుం), ౫” ఇందటి ఆెండు 
వాక్యములలోను కష్ట మేమియు లేదు. పీమ్చుట ౮ ఉవస్పుబు 

గుండ్యముగ ముప్పదియోజన ములు తిరుగుచు యస్పటిం వొటిిక్షీ 

'వచ్చిచేరుచుండును ” అని 'వెప్పబడియున్నది, * దీనియుక్క._. 
* నిజార్ణము నింతవర కెవరును విప్పిచెప్ప లేకపోయిరి. ఇది. స్త 
లనముఉ ధు, పాంత బేశములోని ఉవన్ఫులయొ 
'ణము, 80 ఉవస్సులు ( 80 దినములు ౧) గడచిననే గాని 

న్ ఇమా బెనము అనగ 4 జక్క్ళదినములాల తిరుగ గ లదూశము ౧ జ్య 

'మాటను యీ యగ్ధములో నే 17 రక 8 లో ప్రయోగించి యున్నారు కనుక 
'వజప్పది రూబనమ లనగ ముప్పదిదినములలో  తిరుగుదూరము, అనగ దిన 
ంన 'కొకచుట్టుచొప్పున యా యుసుస్ఫులు 0 దినములలో 80 చుట్లు 

రిగినపీమ్మట నూరో్యోదయమగును _ అని భవనము, 



“తిరుగుట కేవలము 

వెదిక ఉప. 09 

'సూర్యోదయముకాదని వెప్పియుంటిమి.  పుతియుషస్సును 
-దిక్సక ఛముయొక్క_ అంచువెంబడితిరుగుచు కశముముగ పైకి 

:వచ్చుచుండుననికూడ వెప్పీయుంటిమి. కనుక యా వర్ణ నను 

-ఉ. ధు. (పాంతబేశపు ఉమస్సులకు వ్షింపజేసినచో, వీని 
“యర్థము చక్కగ బోధపడగలదు. ఈ వర్మ్యన నునదేశపు ఉవః 

“కాలవర్ధ్యన ఇంతమాత్ర)మును సరిపోదు. ఈ యువస్సులు 

గండ్రముగ తిరుగుచున్నవనుటకు నిదర్శనములు చాలగలన్టు. 

"* రీ ఉవస్సా ! తిరగియెప్పటిచోటిశేవచ్చి 'చేరునట్టు ( సమా 
నం అర్ధమ్ ) సీవ్రు చకముతిరిగినట్లు తిరుగుము (చక్రం ఇవ 
'ఆవవృత్పవ) అని బు 111. 618 [ ఉవ॥ పతీచీభువనాన 

విశ్వో న్వాలీన్టస్య మృతస్య “శీత్కు సమాన మర్థం చరణీయ 

మానా చకమివనవ్యస్యావనృత్స! ) లో చెప్పియున్నారు, 
'“ చకిముతిరిగినట్టు ” అనగ నిలువుగ రథచక్రము. తిరిగిన్లు 
తిగుగకూడదా యని కొంద రభ్యంతర ము'ెప్పవచ్చును* 

కాని _పపంచమునో నెచ్చటను యీవీ చిత్రము కాస్పింపదు, 

ఉత్షర ధు్రవమువద్ద సై తము అడ్డముగ్క దిక్చ్మకపు అంచువెం 

బడి, కుమ్ము ౨ వానిసారె తిరిగినట్లు తిరుగునేకాన్కి నిలువుగ 
తిరుగదు. ఉవఃకాలఫు 'వెలుతు ెప్పుడును దిక్పకుపు 

"అంచుననేయుండును గాని, అకాశముమాూవ మనసె టి పమ్ూద్రి 

"కెత్తున రాజూలదు. కనుక, కుమ్మరిసారె తిరిగిన శు తిరు 

గుచున్న దని వెప్పుట కేమియు. అభ్యంతరము లేదు. ఇట్లు 
| క "| (ఖై 

ర భువ పాఎతలతయణ మే యనుట సిర్వి 
ఇభ 

వాదము. మన దేశములలో ఉవమః కాలపు వెలుతురు శూర్చ్పున 



100 వెదిక నిలయము, 

కొదిగ గాన్పించి పిన్నుట సూర్యోదయ మగుటనోడజే జాబ, 

లో కలినిపోన్సను,. కనుక యిక్కడి యువషస్సు గుం్యడముగ 

తిరుగుచున్న దని చెప్పుట "శంతమూ్మతమును వీలు వేడు. కనుక 

వై వేదవాక్యము తప్పక డి. (ధువ్యవాంతఉవస్సు నే సూచింపు. 

చున్నదనుట స్పష్టము. 

బుగ్వెద ములో మన యుప; కాలములనుగూర్చికూడ 

అచ్చటచ్చట సూచనలు గలన్చ, శాస బాలభొగమువరకు 

(ధువపు దిర్ధ్ ,శిమః కాలమే యిన్ని యుషాగీతములను 
పంల 'ెనదని మూ తము చెప్పకతప్పదు, లేదా, 

ఉ. ధు. వదలివచ్చిన వీవు స్ఞటకూడ అఆకాలమువారు తము, 

తాత ముత్తాతలు వెప్పుకళొనుచుండగ యీలతణములను. 
వారివల్ల వీనిమైన నుండవలెను. 

---4 సింహావలోకనముం ఖీ... 

(1) బుగ్వోదములో వర్ధించిన ఉమఃకాలము బహు, 
దీర్చ మైనది, ఉపః కాలపు కను వెలుతురు స నుబకుటకును తదు 

పరి ఏ సూర్యోదయ మగుటకును మధ్య అ'నేళదినములు గడచు. 
చుండెను. 'దీనికి (ప్రమాణము. | బు */11-76_3 | 

(ఈ) పూర్తిగ సూర్యోద యము స్వస్వరూపములో నికి 
వికసి సించుటకుపూర్వము అ'నేకజఉపస్సులు ఒక టితరువాత ఒకటి 
(క్రమముగ మైోవచ్చుచుం డెను, పీనికీ (పనూణము, యము ఓ షం 
మతే 

ఖ్ 

గ (షి ఉవస్సును బహువచనముగ సంబఫంచిరి, ఫ్0 దిన 
లవ్యా ప్తీనల దిర్ధఉషస్సులోని 50 దినఫొగముకు యి, 



“బజహువచనను న్ర్చించునుః దీనికి ఘూసకు [బు || 

190..5: *71. 69.6 లి !!సం! 8 116. ) 

(ఉ) అనేకఉవస్సు లొకవోటనే నివసించి, తవులో 
"తాము కలహించుకొనక అన్యోన్య "స్నీవా భావముతో నర్సిం 

'పుచున్నవి. దీనికి [ప్రమాణము [బు. 1 51-79) గా 
"76-5ఏ అధు వేదా 1711 2౨ + 

(9) ఉవస్పులోని 80 భాగముబును యెడ ఆగనివ్వి 
శుడిపోనివి | 1. 1524 తె చా, 1.5, 6, క అధ, 

"వేద. 11. 22.2 

(6) 80 ఉపషస్పులును కుమ్మురిసా రెవ ల గిరగిర తిరు 

“సను ఎప్పటి-వోటి "కేవచ్చి చేరును. ౯ 1. 128._8-9: 111.- 

+41.8 బె సం 1/89 6 ” 

ఈ్యై లత.ణములస్నియు ర్త ధు, పాగంత దేశమున కే 

వర్జించునుగాని యిక'నేబేశమునకును వగ్రింపవు. 

"వేదములను వ్యాపీంప జేసిన బుము ౯ సృష్ట్మానెచి త్యము 

“లను కళ్ళార భూచినయెడల మంచుయుగము చాక పూర్వమే, 

వారచ్చట నివసించియున్న కశాలముగో జ మూచియుండవ టెరు 

“గద, అట్లయినచో, దయా మంచుయుగ మునకు పూర్వయుగ 

మును సూచింపు సిదర్భనము "౬ లేమ్న న ఇదములయందు గలవా? 

'గలవనియే చెప్పగలము, 1. 110 18లో, పర్వదినము 

“అలో (పూ ఉహాబేవత అగాశములో 'సంతతము వెలుంగు 
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చుండెడిది ౫ అని కలదు. ఇచ్చట “ పురా” అనుపదము* 

హిమద్యుగము ( మంచుయుగము ) నకు పూర్వయుగమును 
సూచింపుచున్నదనుట స్పష్టము. ఉం భు). ను వదలినచ్చిన 
పిమ్ముట--అనగ మంచుయు గానంతరయుగములో__మొళ్టూ. 
డుచు, * పూర్వయుగములో యో విధముగనుంజెడిది ” అని, 

ముంచుయుగమునరకు పూర్వపుయుగమును సూచింపుచున్నారు, 

మరియు బలిపీఠము పై ఉవః శాలపు మంత్రములను. 

పఠింపుచు “ ఉవస్సు-ఇటుకలను ” "పేర్చునప్తుడు ఆమం 
ములలో సూచింపబడిన ముప్పదిఉమస్స్పులకును తామిోదథశ్నీణ. 
దేశములలో (మత్యవేముగ తమకండ్రారదూచు నిమివనూూ త్ర. 
జీవనముగల ఉవమః కాలమునకును యెచ్చటను సంబంధము లేకు 
న్నది యని వారి మనస్సులకు తప్పక సంబేహాము తోవును. 
మంత్రముల యర్థమును చరాచెదమాయనిన వానిలో 80 ఉవ. 

_ స్పులు కలవని యున్నది. కాసి (పతిదినమును తాను కండ్తార' 
చవూూాచునది నిమిషమా( తపు ఉవ్యకొాలమేగద. ఈ ెంటికిని, 

'యకోశమునను సంబంధము కనివీంపలేదు. కాన వారు దీని 
నెట్టు సమన్వయించుకొనిరి ? దీనికి సమాభానము తె! సం ॥ (౮ 

1847లో కలదు * ఈముప్పదియుషస్సు లేనియో. 
మనకు తెలియదు. దినియొక్కం నిజార్థ మేమియో మనకు తెలి 
యదు, ఇదిపూర్వ్య కాలమునుండియు అను శుతనముగ వచ్చు, 
చున్నది, దీనిని మనము వదలిపెట్టనేల ? దీనియర్థ 'మేమైనను 
మన శేల ? పూర్వమునుండియు మనవారు దీనిని వాడుచూ 
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న్నారుగాన మనముక్రూడ ఆ పకారమే చేయుదము, బహుశః 

పూర్వము దేవతలకు 80 ఉవస్పులు కనుబజెడివికాబోలు ” 

అని యీ విధముగ మనస్సును సమాధానపరచుకొనినట్లు 

ంలే !సం॥ 1847లో స్పష్టముగ చెప్పబడియున్నది. 

దీనినిబట్టి యివి తప్పక మంచుయుగమురాక పూర్వము మన 

పూర్వులు తమ కండ్రారదూచిన యంశములనియుు తదుపరి 

దఠ్నీణ దేశములకు వచ్చినపిమ్ముటకూడ యీ యంశములను 

మనవారు మరచివోక్క పూర్వాబారములుగ నెంచి వాని. 

(ఈకారమే యజ్ఞ యాగాదులను జరుప్పుచుంజెడి వారనియు 

స్పష్టమగుచున్నది. 

పూర్వగంథములలోని యువ; కాల వర్ణన లస్నియు 

మన యు _త్రీర్మధువసిద్ధాంతములను బలపరచుచున్న వని బుజు' 

వుచేసితిమి. మిగిలిన లతుణములను ముందుఅధ్యాయములలో' 

విభారిం పదము 



శే 04 "నెదిక నిలయము, 
, 

రెం 

అనుబ౦ంథము. 

ముషప్పదిఉవస్సు లుం 

రా! 
గ్ కూ 

న్ త్తిరీయ సంహితా, ర-_వు కాండ, 

3_వ, పిపాఠ కము, ౧౧_.వ అనువాకము, 

వ్రయమేవ సా యా పిథమా న్యాచ్భద న రస్యాం చరతి 
ప్రవిష్టా | వధూర్జజాన నవగష్జి ప్ సతయ వన ఏనాం ముహిమానః 

సచస్త +! ౧|| 

ఛన్షశ్యతీ ఉపసా "'పేవి నానీ సమానం ఆూని ) "మనుసంచ 

ర్స్ | సూర్యపల్నీ విచరత; ప్రజూసలీకేతుం ఎగావనే ఆ 

భూరి-5తసా [|| 

బుతస్ట పస్ధామను తిసి ఆగుశ్ర్రృ యో ఘుర్గాసో అను జ్యో 
పంజ౭గుో పొజూమేకా భత త్య్యూర్డ చా విత మేణా 

రత,తి చేవయూ నావ్ ్ | 3౩|| 
చతుస్టోమో అభ వద్యా త్రురీయా యజ్ల కస్య ష పథివృపా యో 

భవ ప్రీ న గాయతీంతిష్టుభం జగతీ నునుస్టుభం బృహదర్కం 

యుష్టానాః సువరాభర న్నిదమ్ | ౪ ॥ 
పఖ్బృభిన్దాతా విదధావీదంయత్తాసా స్వస్యరజనయత్ పఖ్బు 
“మళ్ళ | తాసాముయ స్త పాయ వేణ పఖ్బు నొనాటో పాణి 

కృతవోవసానాః | ౫ ॥ 
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(తి శత్ప్వ సారం ఉపయ సన్తి నిష్ట్యృుత సమానం "శ్రీశ్రం (పతి 

ము; టం. 1 ము కూ స్తన్వ తే కవయః _(వజానలీ ర శే 

ఛన్టసః న్ భాస 1౬|| 

వాని 1 ఫి పశ్య స్త పథవో జాూయవమానా నానారూపా 

మాతురస్యా ఉప పస 118౭11 

ఏకాష్టకా తపసా "కప్యమానా జజానగర్భం మహినూోన మిం 

[దమ్ | "నేన దస్యూ౯ వ్యసహన్త జేవా హాన్తా ఒ సురా 

న్ల్రా మభవ చృచీభిః 11౮|| గ్ 

అనానుజామనుజాం మావకర్త సత్యం వదన న్విచ్చవతత్ | 

భూయాసమస్య సుమతి” యభా యూయమన్యా నో అన్యా 

చుతి నూ పయు వ ౯|| 

అభూన్మమ సువుతొ విశ్వ వేదా ఆస్ట పతిష్టా మవిదద్ధి గాధమ్ | 

భూయాసమన్య సువుతొ యథా యూయమన్యా స్ట్ః అన్యా 

మతి మా్మపయుత్త ౧౦|| 

పజ్బు వ్యుష్పి రనుపఖ్బు దోసాగాం పత్చునామ్మ్నో మృతవోఇ 

ను పజ్బు | పక్బుదిశః పజ్బు దశేన న్ధ్ాః సమానమూూర్చీ ద 

రభిలోకముకమ్ 1॥౧౧|| 

బుతస్య గర్భః (పథనూ న్యూముమ్య పొమేకొ మహిమానం 

వ్భర్సి! సూర్య కం చరతి నిమ్ము లేషు ఫఘర్మ్మషై సౌ 

ఫసవ్నిగ కాం నియచ్చృతి [౧౩|| 



_'శే06 వై దిక నిలయము, 

-యా (ప్రథమా వ్యాచ్చత్. సా భేను రభవద్యమే |! సానః పయ 
స్వతీ ధుమ్వాత్త తరాముత్తేీరా సమామ్ |౧౩|| 

శుక్ఫర్ష భా నభసా జ్యాతిపాఒ ఇఒ గాచ్ 

విశ్వరూపా శబలీ రగ్ని కేతు: | 
సమౌానమార్థ స్వపస్యమానా బిభంతజరా 

మజర ఉవలఆగా | ౧౮౪ || 

బుతూనాం పత్నీ ప పథ మేయమాగా ద 
న్లాంనేతీ జనిత) ప్రుజూనాం . 

స్ాసలీ బహు థోపో న్యుచ్చస స చకా 

త్వం జరయని సర్వమన్యల్ ॥ ౧ ॥ ౧ 

తె త్తీరీయ సంహితా : ౫వ కాండు 3_వ (పపాఠ కం, 

నను! 

నవా ఇదం దివోన న క్రమాసీదవ్యావృ్త గం ఖే బీవా వళ 

భరవ్యకా. తా ఉపాదధత తతోవా ఇదం వెళ్ళ ద్య 
హనీ! | 



వెదక సులయ వుం 

ఆరవ అధ్యాయను. 

నాననా పనా 

వం దీస్ధ దివసమ్ము దీర్ధ్స రాము 1 

_ ముష్పదిదినముల యవధిగల దీర్ష ర్ధృ్యయ ఖండయుషస్సును 

గూర్చి ముగ్వాదము ఖండితముగ వశ్యో-ణించి చెప్పుచున్న 
ప్పుడు, తత్పూూర్వ ముండితీరవలసీన దీర్గ ర్ధ రాతిగూడ “వేరుగ 

బుజువ్రచేయ నక్క_ర లేకుండగ నే సిద్ధరచు చున్నది. మరియు 

దీర్గ ర్యాలి యున్నప్పుడు దానికి (పిగ దీర్స దివసముకూడ 

నుండియే తీరవలెనుగద- దీరృదివసమును, న్ర్ప 1, ర్మాతములును 
ఉభయపిర స్స సంధ్యలును లా మా మూడునుపోగా సంవత్సర 

ములో ఫౌంతకాల మింకను మిగులును, ఈమగిలినకాల 

వెట్లుండును ౪? ఈకాలములో మనమామూలు అెహాూరా 

(తములు (రాతింబవళ్లు) ఉండును, ఒక్కాక్క. అహోర్యాత 

ము మొ త్రము 2కే గంట లుండును* దీ రౌలీమును, ద్ 

ఉమస్సును గతించగనే అవ సళోర్యాతములవరుస (పారంభ 

మగును, మొట్ట వొందట అహాస్సు ( అనగ పగటి పొద్దు ) 

బహుతక్కు.వగ నుండును. శాని రోజులుగడచినకొలది పగటి 
(వొద్దు యెక్కువగుచుండును. ఈవిధముగ పగటివేళ పొద్దు 
"పరిగినకొలదియు రాతి వేళ్ళ పొడ్డు తగ్పుచుండునుం ఇట్లుకొంత 



08 వై వక నిలయము. 

కాలముపోగా, ఇరువదినాలుగుగంటలును పగలుగచే యుండు 
ను. ఇళకొంతకాల మగుసరికి మరల ర్మాతులు పొడుగగుచు 
తుదరు యిరువది నాలుగుగంటల కాలమును రాలిగనే యుండు 

నుం అదియే ద్ర్త ర్ధృ రాతి, ఇట్లు కొంతకాలమున్న తరువాత, 
మరల యుమ్యశాలిమున్న చాని ననుసరించి సూర్యోదయమును, 
దానివెంబడి అహస్సులు ( పగటిపాో /ద్దులు ) "హాచ్చగుటయు 
సంభవించును. బన్సు, చర్విత చర్వణముగ గాలవ చకంము తిరుగు 
చండునుం 

ల్ _ఈమై యంశ ములన్ని యును అన్యా న్యాయములు, 

దిపముతోబాటు. నీడ యుట్లుండితీరునో, అచేవిధముగ దీర్ధ 
యుషఃకాలమొకటి యున్న యెడల) చానివెంట యి దీర నో 

లును దీర్ల దివసములును ఉండితీరును. దీనికై ప త్యేకముగ 
మనము బుగ్వోదమును శోధింపనవసరము లేదు. అయినను 
మనమిప్పు డెన్ని యూ "వేల సంనత్పరములనాటి ఏవవయములను 
గూర్చి చర్చించుచున్నాము గనుకు మన మిప్తుణు పైన 
'బేర్కొనినఖగోళాంశముల నన్నిటిని వేర్వేరుగనే భావించి, 

వానిలో నొక్కొక్క చానికి య ల్యేకముగ వేదవాబ్బయము 
నుండి ప - పోమాణములను జూపవలసిన భాధ్యత మనద్రైయున్నది. 
ఖది శాత్ర్ర చర్చకులవ ణము అవసరము, ఈ దీర స్స్సదినసము 
లకును; దీర్గ ర్ట ా త్రములకును "వేదములయం చేచ్చటనై న 
శ్రత్యతు. పిమాణనులు. | లమోొ గో ఎడతెగక నెలలకొలది 
సూర, ర్య కాంతియు, సెలలకొలది చీకటి రాతు9లును గలవని 



'జెప్పాటకు 'వేదములయం చెచ్చటనైన పిమాణములు 
గలవా ౪ 'వేదములయందు చెప్పబడియుండు సంవత్సరము 
యొక్క లతణము లేమి ౪ ఇవన్నియును, ఉ _త్తరధు)వ పొంత 

'చేశలతణములేగాని, ఇట్టివి మరియిం కెచ్చటను లేవని ధ్సువ 
పరు చుట కేమైన పినూణములు “వీదాదుల యందు గలవా ౪€ 

ఈ యంళముల నెల్ల స్ యధ్యాయమునందునుు సప్తమా 
ధఛ్యాయమం౦ందును ' విచారించిచూ+ చెదము. 

న్యపథమమున దీ న్ర్రనిశనుగూర్చి వివారింతము. మన 
మిషుడు 4 ఉ శ్రర్శధువమువద్దకు ఫోయి చూచినయెడల అచ్చట 

సంవత్సరములో కొన్నిదినము లెడతెగక యొల్ల ప్పుడును చీకటి 
గే యుండును, సూర్యకాంతి కనువీంచ "జే కనుపించదు. దీర్ధ్స 
సళ కిది (పత్యత,పమాణము. కాని (పస్తుత మూ పబేశ 
మంతయు మంచువే కప్పబడి (పాణికోటి నివ వసించుట. “జెంత 
మూ తమును 'యోగ్యముగ లేదు. ఈ గీతలమునకు తోడు యూ*ః 

దీర్గ  రొ(ికూడ తోడ్పడుటవలన జనసంభార గ 
పూ రగ నణగిపోయినదిః, కాని, (_పథఖమాధ్యాయములొ శ 

సూచించి విసట్లు కొన్నివేల సంవత్పరములకు పూర్వము (పూర్వ 
హిమనద్యుగములో) అచ్చట శీత స్టస్థితి మిక్కిలి యను 
కూలముగ నుం' జేననియు, జను లఛ్చట 'యభేచ్చగ విహరింప 

చుండిరసియు మనము: (గహీింపవ లెను, అయినను ఫఘూర 

మచ్చట సివసింపుచుండిన జనులకు బాధాకరముగ నున. 

'బేమైనకలదా యని యడిగినచో ___ అట్టిది యీ దీర్ధనిశ 



యొక్కటియీ యని మనము నొక్కి వక్కాణింపవచ్చును. 

ఇప్పటివలె నింత మంచును అతి చలియు లేకపోయి 

నను దినములకొలది సూర్యరశ్చి లేక చీకటిలో సంచ 

రింపవలసిన వారగుటచే సూర్యోదయ మెష తా 

మెప్పు డీయంధకారములోనుండి వినుక్తుల మగుదుమూా 

యని షపజలు భభ గవంతుని సదా పా ఎఫుచున్నట్లు 

దృష్టాంతరము ల'నేకములు ేదములందు గలను, భయంకర 

ములగు. సీదీర్ల ర్ధ నిశ లనుగూర్చి బు'గ్వదములో న నేకచోట్ల 

న నేకవిధములుగ వర్ణించియున్నారు. ఈయంధథ కారము ఇంద 

ని శ్మతునులగు రావును ల కందరరకును శరణ్యముగ నుంజెనటం 

ఇందళత్రువులంద రీ వీఠటిలో చాగుకొనెడివారట, అందు 

వలన ఇందు డీరావమసులతో (యీిదస్యులతో) యుద్ధము 

చేస్తి వారి నోడించి వారి దుర్గములగు యీాయంధశారము 

లను భేదించెడివాడట. ఇందశ్యతువగు నృ్యతాసురుడు. దీర్ధ 
మగునంధకారములో జాగుకొని యుంజెవట _ న్నిక (వమా 

అము బు 1. శీకి-10. [ దీర తమః; ఆశయన్ ఇంద్ర 

శ్యతుః ) తనతో పోగాదుటన వచ్చిన “ శుష్ట్య ౫ 
వాని నిందుడు 'వీఠటి గోతిలో (తమసివా శ్మ త్రి ఖ్రి పడ'చేసెనని 

ఖు న్న, 82, 5 చెల్చు చున్నది. తరువాఖథి వో వో క ములో 

ళ్స్త “ సూర్యుడు లేని చీకటి ” (అసూ శ్యతమసి)న గూర్చి వర్ణించి 

యున్నారు. దీనినే జర్మను పండితుడగు “ మ్యూక్సిముల్లరు ” 
“భయంకరమగు చీకటి” యని వ్యాఖ్యానము చేసి 



దీర్హ దివసము, దీర రాతిము, క్ష 

యున్నారు. వ్ని విషయమై బుగ్వోదమునం దిన్ని ప్రమాణ 
ములు గాస్పించుచున్నన్తు మనవారింకను ఇంద్రవృ(తాసురుల 
పోరాటము. కేవలము (పతిదినమును సూర్యోదయమునకు పూర్వము సూర్యునకును చీకటికిని జరుగు పోరాటమేగాని 
సంవత్సరములో నెక్కసారియే. దీర్ధృనిశను _ భేదించుకొని 
వచ్చు సూర్యునకును తత్బూర్యమున్న దీర భయంకరాంధ 
'కారమునకును జరుగు పోరాటము గాదని మనవా రింకను 
వాదింపుచుండుట మహోశ్చర్యముగ నున్నది, అనగ ఇంద) 
వృతాాసురుల పోశాటము వైసిక మే గాల సొాంవత్పరికమః 
గాదని మనవా రింకను వాదింపుచున్నారు. దీని విమయ 
మయిన _ పూర్ణచర్చను ముందు గావించెను. మన “5 
మిష్పూకు (పతిదినమునుజూచు అంధకారము (ఎంతయెక్కు_వగ 
జూచుకొన్నను.___ ౨౦ గంటల కంక యుక్కు_.వకాలముం 
డుట కవకాశ మే "లేదు. ఈకొదిళశాలము నూ తమే యుండు . 
నంధశారములో ఇంద)శ్య తులగు రాశసులందరును జాగు 
కొనియున్నారని చెప్పిన హోస్యాస్సదముగ నుండగలదు. బుగ్య్వో 
దచదమునందు వడి ంపబడిన అంధకార చొ%ఏిద్ర ? అతిదీర మన ం టి భన మో ల్సి దియు, అతీభయంకరాకారము గలదియు, సూర్యరళ్ళి యచ్చ 
టను సోకనిదియు ఇందాదిబేవతలకు "సె తము దుళ్శీదంమె యన్ ఖలీ నదియు ---ననివర్షి ౦చియున్నారు. మనము ప్రతిదినముచరూచు 
చున్న చీకటిరాతు) లిటిభయంక రాకారమునకును, యి న ్ర 



1129 వైదిక నిలయము, 

ఇం(దవృ,తాసురుల పోరాటమువంటి య్యా పా-చిన గాధ 

"లేగాక్క దీర స్పృనిశ నుగూర్చి జెప్పు ఘట్టము లసనశములు బు 

దమునందు గాననగును. వేదములం దనేకచో ట్ర తరుచుగ 

తమ్మును యాయంధశకారమునుండి విముక్తులగావించి రత్నంప 

వలసినదని బుమీశ్వరులు తమయిష్ట్టదెవములను. (ప్రార్థింపు 

చున్నట్లు నిదర్శనములు గలను, దీనికీ (సమాణము:_ బు. 11. 

౨7 14 (అదితే మ్మితవరుణే తమృుళయ ద వోగ్యోవయం చక్ళమా 

కచ్చిదాగ; | ర్వ శ్యానుళ యం జో సతి రిం దమానో దీన్హా 

అభినశంతమి[ సః ] ___ ఓ అదితీ! ఓ మ్మ తొవరుణులారా |! 

“మేము మాయెడలగాసించెన _యపచారముల నెల్ల మి 

నిర్భయ మైనట్టియ.. తల "మేము ం పొంచెదముాశ | 

ఈ దీర్ధ్స "మైన యంధ"కారము. ( బహు ళొంధ గారను) మమ్ముల 

నావర్షింపకుండుగాక 1 ఈ దీర్ధ ఎమైనఅంధ కారమును సూచింపు 

టకు దీర్టాఃతమి సాః” అను పద మచచ్చట నున్నది. ఈపదమున 

కర్థము “శేవలము దీర్ధ్యమై మెనఅంధ'కారము. అని వెప్పుటకంకు 

ల క తెగని చీకటిర్మాతుల వరుస” యని ఇెప్పినవో దీని 

నిజార్ధ మెక్కువగ "వేటపడగలదు, ఈ బహు ళౌంధ" కొర మళ్ళు 

డంలే మొందునా యసి. పూర్వము మనవారు పడిన యీ 

మనోవేదనకు ____. యీ యాతురతకు, హేతువేవి? మన 
_మిష్పుడు నిత్యమును జూచు యీతుణ" కౌలపు పు మోటిరాకలను 

జూచియేనా వారిట్టు భయపడినది ఈ 



(8) దీర్ణృదివసము, దీర్ధ్య రాత్య'ము, 118 

జూచియే మనవా రింతవేదనను పొందిరని చెప్పుట కేవలము 
పహోస్యాస్పదఖథు. అట్లయినయెడల వారుబొూందిన యీ వేదనకు. 

గల నిజమైనకారణ మేమి * దీని నెట్టుమనము సమర్థింపగలము? 

"కేవలము మనము ప్రితిదినమునుజూచు. చీకటి రాతుంలను 

చూచియీ వా రట్టు భయపడిరని చెప్పుటలో నర్థ మేమియు 

లేదు. బు 1. 46, 6లో [యాన; పేవరదశ్వినా - జ్యోతివ్భతీ 

తమ స్పిరః తామే న్ రాసాథామివషమ్)] ' “ఈయంధకారమును 

గడచివచ్చుటకు తగినబలమును తన కను గహింపవలసీన”దని' 

ఒకభక్తుడు అశ్విన్ చవతలనుగూర్చి _పార్టించుచున్నాడు. మరి 

యుబు *1£ 672లో | అశ న్ చ్యగ్నిః సమిభానో అసే న్నే 

ఉవో అదృశ _నమసళ్చి దన్నా! |] ము అగ్ని రగుల్కొాన మొద 

లిడినది అంధశారముయొక్క_కొనలు గాన్పించుచున్నవి. ఉవ. 

స్పుమయొక గాధ్వజము తూర్పుదిక్కున గాస్పించుచున్న ది. *తమ 

సః అంతాః ” అనుపదము మిక్కిలి చితముగనున్నది. ఈ 

పదమునకును, దీర్ద నిశను సూచించు యింక ననేక వాక్యము 

లకును నిజారమును. పూర్తిగ గహింపక మన బేశములోజూచు 

మామూలు" శీతకాలపుచీకటి ర్మాతులే నని యర్థము? జేప్పుట, 

యెంతమూ తమును సరియైన న్యాఖ్యానము గాదు ఈర్మాతు 

లను జూచి మనపూర్వజు లింతదిగులొంది తమ్మును రథ్మంచు 

టకు-యీమా[తపు పు భాగ్యమునకు - 7 దవతలనుగూడ ఆహ్వా 

నింపవలసినవ్నారై రని వెప్తూటకం"బ వింత వే 'రెద్దియును లేదు. 



శే 14 వైదిక నిలయము, 

చీకశ్పైప్పుడు పోవునా యని మనోవేదనను జూపించు 
"ఖభుట్టము లనేకము లింకను గలన్ఫ. (_పస్తుతకొలపు కిరస 
నాయలు దీపములు, (శొన్వువత్తులు; మెరుపుద్పములు మొద 

“లగు కృృతిమపు టుపకరణము 'లెవ్వియు నాకాలమున 'బేనందు 
"చేత పూర్వము మున యార్యులు యీతుణకాలపు చీకట్లను 

-జూచియీ యింత దిగులొందిరని సమగరింవ జూచుట న్నర 
_ తలంపు, ఇప్పటికాలపు అడవిజూతి వ నునుష్యులునై నుతము. నీక 

'ఖ్లను జూచి యింత మనోవేదనను బొందజే! అ ట్టచో, 

(యా. యడవిజూతి వారికంఓ యెన్ని యో "రు మక్కున 

'నాగరకులైన నున యార్యులు రాతివేళ చీకటిని జూచి 
'యిలత దిగులొందుటకుగల గారణము గాన్పించదు. ఒక్క 
మనుష్యులు మాత్రమే గార్హ్య దేవతలు సై తము యా బహు 

'అొాంధశారములో వాలజొలము ముని గియుండవలనీన వాలే స్రైరిని 

“కూడ వేదములు చెప్పుచున్నవి, దీనికి (పమాణము ల 

బు వేప లట [1 గ్ ఏవ దీర్ధంతమ అఆశయిష్టా! ) అగ్ని 
''దేవ్రడుసైత “ అతిదీర్భ శాలము యీదీన్లూంధ' కారములో 

'మువిగియుం డోనట, దీర శాలమును సూచిం చుటకు కజ్తగ్ ల 
“అనియు, “దీరం” అచిియు “రొండు పదములను (యో, ంప 
నలసిన అవసరమేమి వచ్చినది ? ఒకీ భావమును దెలియ 
'పరుచుటకు "రెండు పదనులను (పయోగించజేల | కద 
(వవ ర్తకులకు అత్యు క్షిదోవము నంటగట్టుదమూా ౪? ఉత్తర 
1థధువమండలమునకు దశఖ్నీణమునగల దేశములలో | ట్రి 
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"కాలము__మన  'మెంత యొక్కువగ జూచుళొన్నను ____ 2 

గంటలకు మించనేరదు మన యార్యుల క నుభవసిద్ధమైన 

నిశలు యీ క్క గంటలకంజకు మించియుండనియడల "యిట్టి 

'వర్ధనలును, అవసరము లేని చోట్ల "రెండు పదముల నుప 

గించుటలును --యమొదలుగా గలవానిని మన మెట్లు సమర్థింప 

గలము ఆ యగ్ని బేవుజే * యెడలేని ర్మాతు”లందు (తపు) 

(పకాళించుచున్నాడని బు 11, ఓ, 2, చెప్పుచున్నది “ఎడ 

"బేనిర్మాతు”లన నర్ధమేమి ? మధ్య సెచ్చటను సూర్యోదయ 

మయముగాని, సూర్యరళ్ని శ్ర మొకం స్పర్శ గానిలేకుండ _ ఎడ'బేని_ 

“ర్మాతులనియా ? 'టేక మధ్య మధ్యశకాంత కాలము సూర్యరశ్శితో 

'కూడుకొనియున్న అ నేకర్శాతులనియా తపః” అనగ 
0 నం. జ యర్థము 'జెప్పీన _ఆ మ్యాక్సీముల్లరు 

వంటి పండి ని నిజార్థమును పూ క్రిగ గమనింపజూలనివా 

"జయను. 

పూర్వ కాలములో మనవారికి దీర ర్మాతులను గూర్చి 
పూర్తిగ "వెబియునని నూచించుట కింతకంశకు బలవ త్తరమైన 

నిదర్శ్భనములను జూపింపవచ్చును. బుగ్య్వోదము పదియవ మం 
డలము ౧.9౭.వ బుక్కులో। నిశాదేవతను గూర్చి సంబోధించి 

యున్నారు, “ఓ నిశాజీవతా ! ( భక్కులమగు ) వుమ్ములను 

సులభముగ తరింప జేయు దానవు గమ్ము. (నస సుకరా భన) 

దీని తరువాత ' “ర్మాతిసూ కృం” లేక “*దురా స్తవమ్” అనుపరి 



నిష్టములో ర్యాతిబేవత తన కనుకూలించును గాక యని, 
భక్తుడు పా్రొర్ధించుచున్నాడు. “ మేము భద్యముగ ఆవలి: 

దరికి చేరుకాందుము గాక” ఎ చుము భదంముగ_ ఆవలి: 

దరికి చేరుకాందుముగాక *” యని వేడుకొను చున్నాడు. 

[ పిపన్నోహం శివాం రాతిం భజే) పార మశీమహి భజే), 

పారమశీమహి క అధర్వ చేదము నయ శ లి, ( నయస్యా।ః 

పారం దదృశే న యూ యువది భ్వ్య మస్యాం నివిశ లే యచే. 

జతి | అరిష్టాస్తస్త ఉర్వితవస్వతి రాతి పారమళీమహి భజే, 

పారమళీమహి ] అధర్వ వేదము ౫115. 60 8లో [ రాత్రిం 
రాత్రిమరిమ్య_న్ధ స్తరమ తన్వా నయమ్ ) జంగమపదార్థము. 

లన్నియును. నిశలో ( నిశాసమయములో ) విశ9మించును-. 

యొక్క ఆవలిదరిని ). 
జూచినవా లెనరును లేరు ఈ నిశను జేదించున జీదియును. 

కూడ గాన్పింపలేదు. విశాలాంధ కార పరివృతమగు నోనిశా 
దేవతా ! మేము భదముగ నిన్ను తరించుదుము గాక! 
ఓనిశాబేవతా ! మేను నిన్ను తరింఛుదుముగాక ! ( నీపార 

మును శీరుదుముగాక !) అధ. వే గ 60, 8-లో 

“ మాశేరీరముల కెట్టిహోనియు లేకుండ మేము రాతిరాతి' 
యును (ర్మాతిం రాతి) (అనగ (పతిరాతియు) గడచిపోవు. 

చుంజెదముగాక ! * అనియున్నది. నవమి ! ఇంతభయము !' 

ఇంత దిగులు ! ఇంత ఆతురత ! ఈ రాతి గడచి యెట్లు బతు. 

కుదువూ యని ఇంత నునో-వేదన బొందవలసీన అవసరమేలు ? 



ద్ర్ద దివసము, ద్ర్ధ రాత్రము, [గ7 

ఈ జ నిఛ్రాంతమును జూచిననా ఆెవరును అేచే! ఈ నిశను 

'భీదింపగలవా శెవరును గాన్పింపే ! *” యని మనయార్వ్యులు 
'అర్హనాదమును గావింపవలసీనంతగతి యేమిపట్టినది ౪ మన 

మిప్పూడు (పతిర్మాతియు యూ విధముగ దిగులొందుచున్నా 
మా ? మన కిప్పుడు లేనిధభయము మనపూర్వికుల నేలబాధింప 

వలెను ? దీనికి (పశత్యుత్తరము తె !సం॥ 1, 5-5), క లో 

గాననగును. * ఓ ఛితావసూ ! నన్ను ఛభ్యద్రముగ నీ యావలి 

దరికి చేరనిమ్ము. 1 5 7, 5 లో దినిని వివరముగ తెలియ 

జెప్పియున్నాడు. చితావసు అనగ ర్మాతి “ఇక తెల్ల నారద” ని 
"పూర్వ కాలమందు (వాహణులు భయపజెడివారు. | ],5్కర్స్4ఓ- 

చ్మితావసోస్వ స్తితే పారమళీయ ) 1. క75- చితావసోస్వ స్త్రి 
"త్తే పారమశీ యేత్యావా | రాతి నే్వచితావసు రనవ్యుమ్యేవా 

'ఏతస్యైపుకా _వాహ్మణా అభైెమః॥.___ర్మా తిగడచి యెప్పుడు 

"జెల్ల వారు నాయని మనయార్వ్యులు దిగులొంది, బ్రక అసలు 

కెల్ల వారే "త్యెవారదని భయపడు చుండిరని “వేదములో స్పష్ట 

ముగ నోక్కివక్కా-ణించియు న్నారు, దీనియర్థ మేమి $ రాతి 

కాల మకిదీ ర్ధమై యుండనియెడల ఇట్టిభయమున కవ కాశ మే 

“వేచుగద, ఇశాయ నాచ్యార్యుల వారు దీనివిమయమె గట్టిగ పట్టుబట్ట 

శివారింపకుండ ఊరక 'ేలికగ తోసివేనిరి ! నీత కాలములో 

ర్యాత్మిపొద్దు ఎక్కునగనున్నందుచేత మనవారు శీతకాలములో 

నీవిధముగ _ యెప్పుడు తెల్టవారునాయని _ విసుసకొ సెడివా 
శని మాత్రము చెప్పీ సులభముగ యీ భాగమును సమగ్ధింప 
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జూచిరి. కాని శాయనాచార్యులవారు. చెప్పిన యంశము 
లను బట్టియే, వారు చెప్పినయర్థము 'సరిగాదని బుజున్రపర చె 
దము, తె తిరీయ సంహితలో కొంత భాగము మం తా౮ర్ధము: 
లను విపులముగ బోధించు భాగ మైయున్నది ఈయర్థమును 
విపులముగ జెప్పు భాగమునకు “ చా్రాహ్మాణము ” అనిపేరు. 

య జాని (4 న | ల భళా. (యథ నా కనుక తె త్తీరీయ సంహితను మంత్రము లసీయు చ్తాహ్మ 

ణము”. లనియు ___ ెండు ఫాగములుగ విభ జింపవచ్చును, 
_ దీనినిబట్టిదూడగ వైన * ఫూర్వకాలమందు ఇక తెల్ల వారదని, 
బ్రాహ్మణులు భయప జెడినార” బై చెప్పువాక్యము (బావా 

ఎ ంంంరాన్ ర. (| (0 ాాాంషం న్న _ ణములోచేరిన భాగమని స్పష్టమగుచున్నది ఇక శ్రా ల 
ఇము ” యొక్క లతణములేమిమయో కొంచెము జూవెదము, 

వః బాాహ్యూణము ” ను మన వేదాంతులు పదిభాగములుగ 
విభజించిరి | న్లో! 'హౌతుర్నిర్వచనం సిందా పళంసాసంశ యో 
పధి? | పరక్రియా పురాకల్చో వ్యవధారణకల్పనా | ఉప 

గ ఖు " 1 థి సం ల ణ్ న వ మౌనం దశెవెలే వధయో బా /స్మాణస్యతు ఏతదై స్ సర్వ 
"వేదేవు నియతం విధిలతణమ్ | 

(౧) హేతునవు._అనగ మంత్రములో 'చెప్పినయంశ 
ములకు శారణమేమిళయూో 'తెలుపుట:, (౨) నిర్వచనం 
అనగ, వుంతిములో యేపదమును యే యర్థములో పయో: 
గించినారో తెలుపుట. (౨) నిండా--- అనగ, మంతములో 
నిందా ర్థములై న భాగములను నిందించుట, (ఈ) ప్రశంసా 
అనగ, . మంత్రములో మెచ్చుక్ొనదగిన యంశములేమైన, 
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నున్నచో వానినెటత్తిజూపీ పిశంసించుట, (౫) సంశయమ్___ 

అనగ, మంత్యార్థముపూర్తిగ భోధపడనిచోట్ల నెత్తిచెప్పుట. 
(౬) విధి__అనగ్, యీవిషయ మిట్టుండి సీరవలెనని సిద్ధాంతీ' 

కరించుట, (౭) పరకియా __ అనగ, ఇతరులు చేసిన కార్య 

ములు___ఏవబేని విషయమయి యితర ఛావ్యు కారులు. గాని, 

యితరబుషులుగాని 'యేమివచెప్పిరో దానినిచెప్పుట (రొ పురా' 
కల్ప అనగ, పూర్వ కాలపు టాచారములనుచెలుపు సంగ 

తుల నెల్తీజూపుట. (౯) వ్యవథారణశల్చ్పనా.__అనగ్శ మంత్ర. 

ములోని ఒకవిషయమై. “ యిదియెన కావలెను, లేదా అది 

మైన కావలెను గని వేరొండు శాజూలదు ” అని హద్దుల. 

"నేర్చరుచుట, (౧౦) ఉపమానం-అనగ పోలికలను జూపుటం. 

వ్యాఖ్యాన భాగ మైన (బాహ్మణమును యిట్లు పదిఛాగముూ 

లుగ మనవారు వభజించిరి, 

న పూర్వ కాలము మనవారు సూర్యోదయము కాద. 

నియీ భయపజెడివారు” ___ అనువాక్యమును శాయనా" 
చార్యులవారు యొనిమిదవ భాగమగు “* పురాశల్చ్ప” ము 

(కిందికి తీసికొనివచ్చినారు. ష్తది అర్ధ వాదముగాదనియు, ట్రప్, 

"శీపవలము పూర్వ కాలమునాటి యరేశమును సూచింపుచున్న 

దసియు శాయనులవానశే ఒప్పుకొనియు న్నారు. అట్లయినప్పుడు, 

“సూర్యోదయము కాదని” భయప 'డెడి | నారని చెప్పు వాక్యము, 
"శీవలము.. శీతశాలపు దీర్స రాతు్ర)లను జూచి. అతిశ 

యో _క్రిగజప్పినమాటయేగాని వేరొండుగాదని యర్థ వాదము: 



గలం వైదిక నిలయము. 

"జేయుట శాయనాచార్యులవారు గావించిన స్వనచన వ్యాఘా 
తమును సూచించుచున్నది ! కనుక యీ వాక్యము “శీవలము 
'పఫూర్వకాలము వమునవా రనుభవించిన యశుభమును సూచిం 
చుచున్నది. -ఈవిషయమునుండి యింకొక ముఖ్యాంశ ము 
బయలు 'దేరుచున్నది. 'తెల్లవారదనే భయము ఒక్క. మన 
'పూర్వులకు మూూతమే యుండనేల * మనకిప్పుడోల యట్ట 
-భఛభయములేదు. శీతకాలములో ర్మాతులందు మనమిోవిధముగ 
భయపడుచున్నామా ? అప్పటిరాతియు, యిప్పటిరా తియు 
"సమానమే మైనయెొడల మనపూర్వులకు  భీతావహమును 
గలిగించిన ఆర్మాతి మనకిప్పుజేల యా భీతావహూమును గల్పిం 
చుట లేదు మనలో నెట్టిమూథఢున-3 నను అ్థిభయమున్న దా ? 
'సూర్యోదయమెప్పుడగునో నిశ్చయముగ  జెచ్చగల జ్యో 
జ్ఞానము మన పూర్వపు టార్యులకు లేదని వెప్పుటకం"క 
పరిహాసాస్పదమగు వివయ మింకొకటి యుండబోదు, ఈ 
'వమయమునుబట్టి చూడగ  శాయనులవారు వెప్పీన సమూ 
థానము సరియైనడి గాదని బుజువగుచున్నది. ఈ శీతకాలపు 
రా తులను జూచి కాదు మన యార్యులు భయపడినద, అది 
మన శీతకాలవు రాతికంబ అతిదీర్ధృమైన దై యుండితీరవ లెను, 
ఎప్పుడు సూర్యోదయ మగున్నా ఎప్పుడు న ర్యోదయ 
వుగునా ౪” యని (పజల మనంబులను తల్ల డింప జేయజూలి 
నంత దీర్ధ్యనిశమై యుండితీరవలెను. ఇట్టి దీరృనిశ ఉృత్తర్యధువ 
(పాంతబేశములలో నుండునుగాని మారి యచ్చట నుండదు. 
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మరియు నిది వేదకొలమునాటికిళూడ పూర్వ కాలమం దుంజణే 

నని తేలుచున్నది.  వేదకాలమువారికే యిది పెద్దలవలన 
వీనుచువచ్చిన పూర్వ గాలపు పుక్కిటిపురాణమై యున్నదిం 

తె తరీయసంహితాకాల మిప్పటికి మవూారు. 4500 సంవత్స 

రములైనది. అప్పటిశే యిదీర్ధ నిశ పుక్కి-టిపురాణమైనది. 

దీర్ధ నిశను దీర్ధ దివసమును సూచించుట కింక నేమైన 

పనూణమేొలు జబిెస్యేదమునందు గలవేమో చూచెదము. 

"జు గ్వేదములో దివార్మాతములనుగూర్చి చెప్పిన ఘట్టనులను 

శరీథ్నీంచి హకమూచెదముః రాతింబవళ్ళనుగూర్చి బు గ్యదములో 

న'నేకచోట్ల ద్వివచన్మప పయూగములటు గలను, బు 1. 122లో 

ఉపాసా-న కా (ఉషస్సును రాతియు) అనియు, £ 1427 లో 

| నకోపాసా ౫ (ర్యాతియ్యుు ఉవస్సును) అనియు, స్ 1588, 

6 లో, * ఉపూసా” ("రెండు ఉవస్స్ఫులు అనియు వక్కా 

ణించియున్నారు, ఏసికన్నిటికీని అర్థ “మొక్క-టియే... వీనికి 

రాతింబవళ్ళయొక్క-_ జంట యని భావము. “* అహో రాలే క్ష 

యను పదము బు గ్వోదమునందు "లేకపోయినను చానికికూ 

సిదియీ యర్థము, ఇది “ ఉపాసొ న "క్త ” యను పదమునకు 

పర్యాయపద మని ఐత “రేయ్మ బాహా, ణము 'వెప్పుచున్నది. 
ఒఫెా-కం నోట యా యహకోరా త్రముల జంటను అప్పు 

చల్లెర్యడనియు, క వలపీల్ల అనియు వర్గి సెంచియున్నారు, యు 11 

శర్సి11! ను పరీశ్నీంచి చూవెదము." ఈ జుక్క్కు.నకు దేవత 
“* అహోోర్మాతమూ”. ఈ బుక్కు “అస లంకను ౯ ష్ ను 
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గూర్చి వర్షించుచున్న దని వ్యాఖ్యాతలందరును ఒప్పుకొనియ్. 

యున్నారు, 

నానా చకాతే యవమ్య్యూ వఫూంమి. 

తయో రన్య (దాచ తే కృష్ట మన్యత్ | 

వ్యావచ య దరువీచ స్వసారా 

వనుహూ దేవానా మసురత్వ 'మేకమ్ | 

బు 110 కర్ 11 

అర్థము :-. “ఆ కవలవీల్లలు ( యమ్యూ-_ (స్ర్రీలింగం ) అనేక 
రూపేములను ధ౭ింతురు. ఆ శిెంటిలో నొకటి (పకాశింపు 

చుండును (రోచతే ). రెండవది నల్లగ (కృష్ణమ్ ) నుండును. 
వారు ఇద్దరు అప్ప చెళ్లెండుి (స్వసాళా ఒకటి చీకటిగను 
( శ్యావ్) అండవది పుకాశమానముగను ( అరువు ) 
ఉండును. _ బేవతలయుక్క.  మనాదంశము అద్వితీయ 
మైనది ”.___..ఈబుక్కు చూచుటకు బహు జేలికగ గాన్పించును. 
కాని దీనిలోని *ెండు ప్రభా నాంశములను మనవారు. సరిగ 
గ౦హింపలేదు. ముందు దీనిలో మొదటిళెండు చరణములను. 

గూర్చి చర్చించుదము, 4 అకవలపీల్ల లనేకరూపములను. 

ధరింతురు, వానిలో నెకటి పికాశళించును, మరియొకటి చీకటిగ 
నుండును, కవలవీల్ల లనగ రాత్రిం బవళ్ళు. పగలు వెలుతురుగ 

నుండును రాతి? చీకటిగనుండును”,  ఇంతవర కర్ణము లేట. 
_ లెల్లముగనే యున్నది. కాని యీ కవలవీల్ల లు * లేశకయూవ 
ములను. ధరింతురుగొ అనగ అర్థమేమి 'అనేకరూపములను. 

శ 
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ధరించు టయన'నేమి + ఈవాక్యము విషయమై మనవారంత 
శంద్దవహించినట్లు గాన్పించదు. * నానాచకాాతే_ వపూంమీ 
అనగ  * అనేకరూపనులుగ, అనేకళరీరములుగ్య అగు 
చున్నవి , క్ ఈ వర్ణ నలో మనము "చెండ్రు ముఖ్యాంశ ములను 

గుర్పింపవ లెను, (౧) ఆ క వలపిల్ల లలో నుకటి ప్రకాశమా 
నముగను మరియొకటి చీకటిగనుండును. (౨) ఆ కవలపిల్ల 
లనేకశరూపములుగ మూారుచుందురు. ఇంటల నోట (1, 128,7) 
యా దివారాత్రముల జంటనే * వివరూపే ” యనియు; 
మరియింశొక-వోట * విరూపే*” యనియు ఒ శేయర్థములో 
వర్థించియున్నారు. పై జెప్పిన రెండు వర్ణనలుగాక___ “విషు 
రూపే” “*ోవిరూ-పే”___యనునది యింకొక మూడవయంశవమిని 

గంహించవలెను. కనుక దినారాతిముల వర్ణ నలో మూడు 
ముఖ్యాంశములను. పి త్యేక్నప త్యేకముగ (గహింపవలెను. 

(౧) కవలపిల్లలలో ఒకటి పికాశమానముగను (రోచతే) 
శిండవది నల్లగను ( కృష్ణమ్ ) ఉండును. 

(౨) క వలపీల్లలు అ నకరూప ములుగ మూరుచుందురు, 
(3) “* వివరూపే ” * విరాజ” __ యను వర్ణనను 

గమనింపవతెను, 

ఈ మూడునర్థనలను ఒకదానితో నొఠకటి కలుపకుండ 
విడిగ నుంచుదము, ఈమూడింటికిని అర్ధ మొక్క-టియే కాదు. 
పనికన్నిటికిని అర్ధ మొక్కటియే మైనయెడల అత్యు క్రిదోవ 
మాపాదించును." “కనుక యా మూడేింటికిని మూడు 'వీళ్వేరు 
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అర్థములుండి తీరవలెను. * వివమకూపే, విరూప”. యను 
పదీములలోని ల ళాప కబ్బ్దమునకు_నలుఫు, వెలుపు, 

ఎరుపువంటి ___ వివిధరంగులని శాయ నాభార్యులనా రర్థ్యము 

'జెప్పియున్నారు, దివారాత్యముల కీయ నేకరంగులను బూయుట 

“కట్లు సంభవమగునో మనము గహింపజాలము, మనళొక్కొం 

క్క_టప్పూడు రాత్రిం బవళ్లు పచ్చగను, ఎరగను, నీలముగను, 

ఉఊడారంగుగను గాన్సించునా ? పోస్ట * రూప” శబ్దమునకు 

“రంగు” అని అర్థముచెప్పుటకు న సాధ్యమైనను | వపూంవీ. 7 

యనుపదమున కాయర్థ మెట్టు చెల్లును? దీని నిషమయమైం 
ఛావ్య కారు లెవరును ను (శద్ధబూని విచారించిన్లు గన్పించదుం 

అందుచేతనే కొందరు ౮ 'ఏషురూ పే ౫ యనగ “*వివిధరంగుల” 
ష్ మొర స్వరూ 

పము “రూప” యని బు 1 118, ఏ__.లో వరించి 

యున్నారు, అచ్చుటకూడ 'సఫొాయనులనవొా రీయర్థము'నే వైవీ 
యున్నారు. దీని విషయమై యింకను దీ త్టముగ ఆలోచించి 

ననా రెవరును గాన్చింపరు. శాన్సి, శాయనులవారి క్ం”కు 

పూర్వపువాడైన మాధనాచార్యులవారు. * నీవర్ణ ” మను 
తమ సామ వేద భావ్యమందు “ విరూజ్చీ * యను పద 
మును గూర్చి పూర్ణ ముగ వ్యాఖ్యానము 'జేసియు న్నారు. 

సామ వేదముయొక్క_ “* ఉ తృరార్చికము ” నందు (19,428) 
యా. పదమునుగూర్చ్చి యాప్ ధముగ ఉప్పియున్నారు, 
“ సంవత్సరములో దవ్నీణాయకములో. రాతికాలము 
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వృద్ధియగుచుండును. ఉశతరాయణములో పగటికాలము 

వృద్ధిబౌందునుం ( సుమేశకే_.సంవత్ప శే దశ్నీశణాయ'నే ర్యాతే 

్వేవృద్ధిః) డే త్రరాయణే త్వన్నాః; నక్తం రాతి* 

ఉపాకాల_పభృుత్యహః; ] మాధ వాచార్యులవారి యీాభాపష్య 

(వకారము “*వివరూపవే, విరూపే” __ యను బుగ్వేద 

పదములకు సరిమయెొన చోర్టమును జెప్పుటకు మనకు వీలు 

కలిగినది. “రూప”, * వపున్ ” శబ్దములు దివార్మాతముల 

యొక్క. దీర్రతను (పొడవును), వ్యా పీని, "ెలియ జేయు 
పదములని మన మిష్పూడు గంహింపవ లెను, కనుకు “విరూపే” 

యనగ “వివిధములైన పొడవులు గల రాత్రిం బగళ్ళు గొ 

అని సరళమైన యర్ధ్ర మేర్చడుచున్నది. అనగ) దినారాతముూ 

లొక ప్పు డఊొకపొడన్చను, మరియొక ప్వు డింకొక పొడవును 

కలవై యున్నవని యర్థము. దీనితోబాటు యూ శొలతలు 
మూరిపోనవుటయే గాకు యీ దివారాతములలో నొకటి 

[(పశాశమానముగను, యింశొకటి నలుపుగను ఉండునుం 

మాధవాచార్యుల వారి ఛావ్యము నాథారమువేసికొాని మన 
మిప్పూ డీబుక్కుమమొక్క_ మొదటి "ెండు పొాదములకును యి 
కి్రందివిధముగ నర్ధము'చెప్పవచ్చును. “ ఈ కవలపీల్ల లయొక్క-_ 
వొడవ్హులు ( వఫూంవీ. ) వివిధములుగ ( నానా ) మూరుచుం 

డును, వానిలో నొకటి మెరయుచుండునుు మరియొకటి నల్లగ 

నుండును. ” __ 
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రా 

ఈ బుక్కులో మొదటి రెండు పాదములకు నర్థమును 
'జెవ్చీతిమి* కాసి మూడవ పాదమువద్దకు వచ్చుస!॥ి యింకొక 

కా ర్త చిక్కు- తటస్థింపు చున్నది, "మూడవపాదమున కర్థమే 

మినగ:--- వారు ఇద్దరు అప్ప చెల్లెండు) ( స్వసారా ) బేళటి 
చీకటిగను (శ్యావీ,) “రెండవది ప ప)కాశమానముగను (అరుప్సీ) 
ఉండును. ” మూడవపాదనులో ఇెప్పబడిన అప్పు చెల్లెండ 
ను ( స్వనాఠా ) మొదటి రెండు పాదములలో నర్గి ౦పబడిన 

న. ల” కును (యమ్య్యా) యేమైన సంబంధమున్న దా? 

ఇవిరెండును వె్వేరు వ్యక్తులా బే ఒకన్య కి కియేనా ? 

ఈ రెండును ఒ శేవ్యక్రి శ్రియని చెప్పినయెడల యి మూడవ 
పాదను అనవసరమగును. మూడనపాదముయొక్క-_ (పయో 

జనమేపవి ౪ ఇక యివి లెండును వేర్వేరు వ్యక్తులని ెప్పీన 
యెడల యీ కెంటికిని గల భేదమేమిళూ ెప్పీతీరవఅను. 
వ్యాఖ్యాత 'తెవరును దీనిని సమిర్థిం పజాలరైరి. అందువల్ల వారు 

పునరు క్తి క్రిబోవమునకొడిగట్టిమైనను యి "రెండును బేవ్య న 
యని సమిర్థించిరి కాసి యో వ్యాఖ్యానము సంతృ్రి వీకరముగ 

లేదని యందరికిని తెలియును. కనుక్క, మనచేతనై న యెడల 
నీ నాక్యములకే సంకృ్ష్ న్ కరముగ నర్థమునుజెప్పుటనై 
యతల్నింతేము. 

_ అచ్చట రాత్రిం బవళ్ళముక్క. “వర్ణనలు "రెండు 
విధములుగ నున్నవి, ఒకజంటగాక శెండు జంటల నిచటవర్షి ంచి 

యున్నారు, ఈ యొక్క-వోటనేగాక్క యిజేవిధముగ - నజీక 
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చోట్ల దివారాతములను "రెండు తరగతుల జంటలుగ వర్ణి క 
చిన ఘట్టము లనేకములు గలన్ట, ఏనికన్నిటికిని ససూాభఛానము 
జెప్పుూబట్లు 1 బు గ్యేదమునందు దివారాత+ములను వర్షించు 
టకు * అవానీ యను మరియొక పదముగలదు, నీనికర్థ 
మేమి దీని యరము గో ఇెండు పగళ్ళు ౫ అనికాదు: 
* అపహానీ * యనగ * బకరాత్సి, ఒకపగలు (జంట) "అని 
యర్థము. 'కారణమేమను బు *1% 9, 1ళో “చీకటిదిన(అహా;) 

“వముంకటియు,  వెలుతురుదిన (అవా మొకటియు గలనా 

అని స్పష్టముగ రెండు విధమ్ములైన “అహ * కలవని వర్షించి 
యున్నారు. కనుక “అహనీ” యను పదమునకు “బక శాతం 
బగఖ్శ యొక్క జంటొయని స్పష్టమగుచున్నది, బు గ్వ్యవము 
లోనే మరియొక-ోట “ఉపాసానకా” యని యింకొక జంటను 
వర్శించి యున్నారు, “ అవానీ ౫ యను జంటకును * ఉపహాసా 
నషా యను జంటకును భేద మేమైన గలదా € 'బేక మువి 
"౭ండును ఒకటియేనా? దీనికిసమాభానము బు] స్వేదము [షా 
5్ళ్స్ నిలో కనివించగలదు. అచ్చట “* ఉపాసాన" గా యను 
'దెవతను, " అవనీ” యను బేవతను-. యీ '0ఏని వే" ర్వేరుగ 

లీ పాగ్వేరుగ నాహ్యోనించి యున్నారు, [ డ్సేయ 
ఛానో. అహా 'సిపాలీ ఉపాసాన న కరతావుద బ్ద] ఈ గ జంట 'దేవ 
తలను వే" ర్వేరుగ నాహష్టనించుటం జేసి యీ జంటలు "రె 
డును వేర్వేరు జంట్నలై యుండితీరవ అెనని నిస్టించుచున్నది. 
మ్యూక్సిముల్లరు పండితుడు స్తము యూ శంక జంటలకును 



సగ్్లల భేదమును గు ర్రించియ్ యున్నాడు గాసి ఇశనాసిదమెొ వర్క నజ: 

ఛావమేమియో పూర్తిగ విచారణ చేసియుండ లేదా. మన దేశ 

ములో వలె సంవత్పరములోనున్న ౨౬౦ దినములును ఒక్ 

విధముగ నున్నయెడల యీ రాత్తిం బనళ్ళను రెండు 

వేర్వేరు జంటలుగ వర్ణించుటకు కారణ మేమి ? ఈ రాలిం 

బవళ్ళు వివిధమైన ఫొడనవ్రులుగలనై ౬ దమొగకశితి క ప్రకాశ మానము 

గను మరియొకటి నల్లగను ఉండుననివస్టించిన చాలుగదం 

జుషేా రర), 8 లో-ఎ యూ రెండు 'జంటలకును జూప్రీన 

భేదమును మనమెట్లు సమర్గి ౦పవచ్చును ? దీనివై యీ భూ 

గోళములో నవిధ్య పచేళములలో నుండు దినారాతిముల నెల్ల 
పరీఖ్నీంచి చూడవలెను. ఉత్తరధు)వము మొదలుకొని 

భూమధ్య "కీఖవరకు గల దివారాత్యముల నెల్ల పరీజ్నీంచి 

భరాచినయెడల, యా ద్వంద్వ వర్ణనలకు సరిపోను, దివా 

'ర్మాతములు ఉత్తర్శధున పాంలే దేశములలోనుండు దివా 

“రాతిములేగాని, యిట్టివి మరియెచ్చటను లేవని తేలుచున్నదిం 

ఉత్తర [ధువమండలనములో నుండు దివారాత్రముల యొక్క 

లతణములేమి ? అనేశదినములవరకు యెొడతెగక వ్యాపించి 

యుండు ఒకోరాత్రియు; యిట్టిదే దీనితో తులదూగగేల 
మయుక పగలును._._అనగ బక దీర్ష ర్ధ రాతమును, ఒక దీర్హ 

దివసమును.___గలిగిన 'దివారాతిముల జంట యొకటి యుం 

ను, ఇది యొక తరగతిజంట. ఇదిగాక్క ఏవిధపొడన్సులు 

గలిగినట్టియు. మొద్త్తను ౨౪ గంటలకు మించనట్టియు 



(9) దీర్ధృదివ సము, దీర్ద రాత్రము, 120 

.వొరిమమొొక తరగతి దివారా తముల జంటలుండును. ఇది ముం 
శొక తరగతి జంట. (పటమును చూడుడు ) ఇట్ట విచ్చితమైన 
'దివార్శాతముల జంటలు ఉత్తర ధువముండలము గో దస్ప 
'మరియిం కెచ్చటను గానరావ్రు. భూమధ్య "రేఖవద్ద దీివారా 
।తము లెష్పుడును ఒశేవిధముగ నుండును. ౨౪౮ గంటలలో 
'సగము పగలును, సగము ర్యాతియు గలిగి సంవత్సరములో 
'నెట్టమూర్పును లేక యేకరీతిగజే యుండును. అనగ భూమధ్య 
ేఖవద్ద దివార్శాతములు “విరూప” ముగనుండక “సరూప 
'ముగ నేయుండును. భూమధ్య -శేఖకును, (ధువశేఖకును మధ్య నున్న బేశములో దివారా తము 'లెప్పుడును మొత్తము ర గంటలకు మించియుండన్టు. కాసి యూ ౨౪౮ గంటలలో 
ఒక్కొక్క చోట ( ఉలత్తర్మధువమును సమివీంచిన కొలది ] 
౨౨ గంటల పగలును ఒకగంట మత్రమే ర్మాతియు నుండ 
.నచ్చునుు లేడా ౨౩ గంటలరా తీయు, నొకగంట మాత్రమే 
పగలును కూడ నుండవచ్చును. ఈ రీత్తిగ రాతింబగఖ్ళయొల్నా 
“శురిమితులు సానావిధములుగ మాగుచుండును; “దాబ్సి యా 
ర్మాతిం బగ ళ్ళు “రాడును గటిన్సి మొళ్తము ఈ గంటలకు 
మూత ము మంచన్చ. ఇదియ్ బు 118, 5్ర్స్ 11లో ఇ దటి 
ఆండు వానములలో వ న్ ఏప జబడీన దివా ర్శాత్ర ముల జంట 
“నల్ల గను, (పకాశ మానముగ న్కు వివిధ వొడన్చులు గలదిగను” 
“ఉండు జంట. ఇది మొదటితరగతి జంట. ఇక (సీధువెరే్సను 
దాటి ఉత్తర ధభువముండలముశో ని! || జని జ్యా షష. ॥ ల్లీ ప పంంచినచో యా 

జో 



180 వైదిక నిలయము. 

మొదటి తరగతి జంటతోపాటు యింకొక తరగతి జంట కూడ, 

గాన్సించును. ౨౪ గంటలకు మించని ఇబుదటి తరగతి దివారా- 

[త్రముల జంటగాక అనేక దిననులవరకు సెడ లేక వ్యాపించి. 

యుండు దీర్ష రాతింబవళ్ళ జంట ఇంకొకటి సంభవించును.. 

ఇది రెండవతరగతి జంట. ఉత్తర (ధభువమండలములో నీళెండు, 

తరగతులజంటలు గలవసి సిద్ధించుచున్న ది. "శీవలము ఉత్తర 

(భువము మీదికే పోయి కూర్చున్న చో దీరృజంట యొక్కటి' 
మూతమే--6 నెలల రాత్రియు, ౧ సెలల పగలును.జఉండును,, 

౨౪ గంటల జంట మాయమై పోన్చను. 

మనము భూమధ్య -ేఖవద్దనుండి బయలుదేరి ఉళ్చర' 
(ధభువమునైపునకు _(పయాణమై పోన్ఫచున్నచో, మనకు. 
మధ్య తోవలో (కవుముగ సక్రిందివిధము.లైన దినార్శాతః 
ములు గాస్పించును,_ 

(౧) భూమధ్య 6ఖవద్ద; ఒెకిజంట; ౨౦ గంటలకు మించదు). 
సగము నలుపు, సగము మెరుప్పు 

5-వ పటము. రాతింబవళ్ళ పొడవ్పులలో మార్చు. 
లుండన్చు, అనగ “సరూప "మా, 

(౨) భూమధ్య శేఖకును ) బ్య ౨౮ గంటలకు మిచ. (భువశేఖకును మధ్య (* ఏట ౨౪ గంటలకు మించదు. 

, ప్న్లి పొడవులు సంవత్సరములో 

6.న పటము, సమానముగ నుండక వివిధములుగ. 
(విరూ్రే మూరుచుండును, 



బ్ధూక్రు గ్ర, 
(0 

భూమధ ) 

అరై ల గ జ ఓ6 ఫ్ శ ( ద్ర అనగ "0౦” అతయఘౌొంన, ఇచ్చట నీలి 
టు ర, / గు. మ ల అటిట లం న జమున్సు ఉత్తరధృవమును యేకమైపోనును. సంవత్చరములో 
(పతిదినమును సగము వెలుతురు సగము రా త్రియు నుండును. 
ఇచ్చట 18 సెలల పొ ం సూర్య 

ఎ రొౌతియు. జాని ననుసరించి దీగ దవన 

ఇచ్చట ఒకే జంట 

వద్గ 
(టు న్స; 

) యుండును. రా అంబ! 

పము)? దిగ 
ర్న 

వ్ ర్టిగు మాయమగను, కాజ 
న. 

కో 

ఖం 

లి 
ఠ 

షా 

గలదు. 



అనగ బివ్రిన్టైం “బ్బ! 
స్ట్ 

భూమధ్య . రేఖకును ధృన రఫికును మ 

దేశములో 

-ఈపటము శ్లీగ్? "డ్గీల (పదేశమును సూచించును, 
ఇచ్చుట 12 సెలల పొడననను మామూలు రాింబవ ళ్లుం 
డును, కాని అవి సమాన పరిమితులుగలవి కాను (అనగ 
పవిరూపములు, 

ద్ర్ధ రాబియు, దీర్ధృదివస మును పూర్తిగ మాయమగు 
టే ఇచ్చట ఒక్కజంట యీ గలదు. 

రి 
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(౨) [ధభువశేఖకును, (భువ "రెండు జంటలు; 
మునకును మధ్య క ఒక జంట; ౨౮ గంటల జంట); 
అనగ _(ధువమండలములో. _ వి “విరూప ” ములు, కొంత. 

నలుపు కొంతమెరుపు. 

"రండవజంట;_ దీర్ధృ జంట; ఒక 
7-వ పటము, దీర ర్మాతియు, దానితో తుల 

దూగగల జఒక్ర దీర దివసమును 

కలిసి యాజంట 'యేర్పడు. 

చున్నది, 
(5) "శీవలము ఉత్తర జఒళే జంట: ఆరునిలల దీర 

(భువముమిోద:_ ర్మాతియుు ఆరునెలల దీర దివస 
5-వ పటము. మును కలిని యిదీర్ధ జయే ఎ తర్చ 

డుచున్నది* ఇది “సమాపి 
బు 11/7. రగృతి లో “ఉపాసనా నత్తా ” యనియు, ర. 30. 
యసియు "'ెంద్సు జంటలను వర్గ ర్థించియున్నారుగద. ఆ లరెండ్షు,. 
జంటలును వ్ మూడన పటములో ఇూవప్లిం. చిన జంటతై 
యుండిగరవతెను. కనుక ఆ (వదేశము [భువమండలము. 
లోనిదై యుండితీరవ లెను. ఇట్టి వింఠళొకవోట నుండుటకు. 
అసలు ఏలే లేదు. బు 1 కళకి ను బు 111. 65,11.తో 
సంపుటీకరణ "మెంసర్చి చూచినయెడల 111. 55,11 యొక్క- 
అర్థము సివీధము౫; షె ప్పవచ్న సాను, -ద్రు బుక్కు.లా శ 

జలటలను వర్శించియిన్నారు. 



కీ వీల వెదిక నిలయము, 

(౧) ఆ కవలవీల్లలు (యమ్మ్య్యా ౨౪౮ గంటల జంట) అనక 

రూపములను (నానావపూంనీ) ధరింతురు. అరెంటిలో 

నొకటి [పశాళింపుచుండును (రోచతే), రెండవది 
నల్హగ (కృష్ణమ్) నుండును, ఇది మొదటితరగతి జంట, 
ల డం 

* ఉషూసా సళా” యను జంట, 

(౨) వారు యిద్దరు అప వెలయు [న -దీస్థ సకంట ) 

గను (అరుక్షీ) ఉండును. థ్రద్ 'శిండవతరగతి జంట 

“ అహానీ ”__యను జంట. 

ఈ బుక్కు-నకి ట్రర్ధము 'బప్బీనయెడల వీనిలోని పాదము 
'లెవ్యియును సిరుపయోగముబు శాజూలనవు, పునరు క్రిదోవము 

'ఫోన్చును, దీని భావము సులభ గాాహ్యామగును, సమస్త 

మును జెల్లమగును, బుగ్వదమునందు నర్జి ంపబడిన 
'*ఉపాసా ననూ * “*అహసీ ” యను జంటలు ఆెండును 
'పార్వేరు జంటలని బు1/. కరు కి వలన 'వెల్టమగు 

చున్నది. “ ఉపాసా నకా ” యను జంట ౨౪ గంటలకు 
'వించని దినారాతిమును "'చెలియ'జేయు మొదటి తరగతి 

జంటయనుకొందము * అహనీ * యను జంట దీర్ష నిశను 
దీర్ధృదివసమును కలిసిన ( ండవ తరగతి ) ద్ర్ణ జంట యను 
శొందను. (పీని నీక్రింద బుజున్సపరచెదము) ఈ | "కందు జంట 
లకును గల భీదము సింశొాకవిధముగ జూ'పిదము మొదటి 
“తరగతి ఆర గంటల జంటలోని దివారాతిములు ఒక చాసి 
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నంటి మరియొకటి వరుసగ, నిరవకాశముగ, వచ్చుచుండును. 

అనగ ర్యాతి గడచుటతోడనే పగలును, పగలు గతించుటతో 

డనే ర్మాతియు..__నవిచ్చిన్నముగ, చర్వితచర్వణముగ వచ్చుచు 

ఫోన్రచుండును. కాని రెండవతరగతిది యగు దీర జంటలోని, 

దిర్ధృదివసమును ద్ర్ద రాత్రమును ఒక దానినంటి ముకటిళాదు. 

దీర్ధ రాత్ర ముంత మొందుటతోడ'నే దీర్చ ఎదివసము రాజూాలదుం 

దీర్ధ రాత ముంత మొందిన ర, గ ౬ నెలలకు గాని దీర్ట దివ. 

సమురాదుం దర నిశకును దీర్ధృదివస సమునకును వుధ్య ఫౌన్ని 

నెలలు గతించవ అను. దీర్ధ నిశ సాథధారణముగ హిమ సంక్రమ 

ణము వద్ద ( షుమారు మార్షశీర్ష గృ పువ్యమాసములలో ) తట: 

స్థించును. నీర దివసము సాభారణముగ న్ర్్మ సంక్రమణము వద్ద 

( మమారు 'జ్యేస్టాషాధమాసములలో ) తటస్థించును. ఈదీ ర 

నిశయు, దీర్ధ దివసమును ___ ( అవాన్కీ ) పోను మిగతా 

సంవత్సరములో మన సాధారణపు -.9౪ గంటలకు మించని, 

( మొదటి తరగతి ఉపాసానక్తా- దివారాతోము లుండును, 
దీర్హృనిశకును దీర్ధృదివసమునకును నుధ్య యెన్ని నెలలు గతించ 

వలనో దీనినిబట్టి చదువరులే [గ్రహింపగలరు. గీీవ శ్రర 
వంతయు సెడ క లేసపగలుగను, 'హేమంతర్వు వంతయు నెడలేని 
ప్ర్ష స్ఫ రాత్రిగను ఉండునని వెప్పీన చెప్పవచ్చును. 

ఈ "రండవ తరగతి *అపహానీ” జంటలో జేరిన దీర రడి 
కిని ద్ర్శ ఎదివసమునకును మధ్య మమారు ఆరునూస సముట యవ 

కాశముగలదని చెప్పవచ్చును. ఇది * అహానీ ” జంటమయొక్క.. 



లే బ్రిత్త టైదిక నిలయము. 

'లతణము. ఈ లవ ణములు మన పూర్వుల "శెరుకయీ.. దీనికి 
"పామాణము: టా లే తీరీయ ఆరణ్యకము ఆజ ల 8 
[ వకహిళిరో | నానాముఖే | కృత్చంతదృతులతణమ్ ౫ 
ఇచ్చట “సంవత్సర” 'జేవతను వర్షింపుచున్నాడు. ఈ 'ేవతకు 
'ఒకతలయు, రెండు భిన్నముఖములును గలన్ఫ. పవన్నియు 
"ఒుతులవతణములు, ఇకసీవాక్యములకు ఛామ్య కారు లెట్లర్థము 
'జెప్పీరో చూతము. సంవత్సరములో "కండు అయనములు 
గలవు, గనుక సంవత్సర దేవతకు "రండు నోళ్ళున్నవని వర్షించి 
రట. _సంనత్సరములో వచ్చు బుతువులన్నియు, నీ అయన 
ములలో నిమిడి యున్నవి. గనుక యీ నోళ్ళను బుతులత 
ణములని _ వర్ధించిరట. మిన వ్యాఖ్యాత నీవిధముగ సమ 
'ర్థించిరి. ఈ లలిరీ యారణ్యశములో నే యింకొక కొంపెము 
'దూగను పోయి భూతము, లైల. 1 2, శ [ ముక్త 
లే ఫ్ స్తే సంవత్సర స్య దత్నీణవామ యూ; పార్గ్వ్య'యో; తే ని 
హా భవతి శుకం లే అన్యద్యజతం లే అన్యద్విమరూ* అపా 
నీ జ్యారివాసి విశ్వాహి మూయా అవసిస్వథావో భ్యదాతే 
'పూపషన్నినారాతిరస్తు నాన్నభువనం నపూషూ నపశవ। నాదిత్యః 
సంవత్సర వవ్యపత్యమేణ (వపీయతమవ్ విద్యాణ్ )_ అర్థము :_ 
'[ సంవత్ప్సర  బేవతకు దటీణవామపార్శ సములందు శుక్ల 
'కృష్ణు *“ అహ * ములు గలవ్చ; సీకొకరూపము పకాశమాన 
ముగను, మరిమొుకరూపము నల్లగను నుండును, ఈ "ెెండును 
"వేశ్వేరు దూపనులు గల “అవా * ములై యున్నవి, నీవు 
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“జ్యా” వలె నున్నావు ఓ స్వాశయమూలర్తీ! నీవు 
మూయాభూతముల నెల్ల రవ్నీంపుచుందున్సు ఓ వూవఃక౯ా! 
న యపారమహిమ మాకిచ్చట మంగళకరమగుగాక ) ఇచ్చట 

" పూవకా ” అను బేవతను * జ్యా 2 న్హాగో ఫోల్ప్చియు న్నారు, 

చానికిని * అహానీ ” వఠె నలుపు, మెరుపు రూపములు 
గలవు, ఈ * అహనీ ” యొక్క 'మిరుపు నలుపు రూపముే 
సంవత్సర దేవతయొక్క_ కుడి యొడమ పార్గ్యమ్ములై యున్నవి. 
'అనగ్య యీ హెరుపు నలుపు రూపములు ఒకజానినంటి మారి 
ఊొకటిరావ్స, ఈ ంటికిని మధ్య ఇకాలనెలల  యవశానేము 

గలదు. ఇట్టి బత ణములుగలీగిన దీర్థ్స ఎని*ొదివసములు (అవానీీ 
ఉ వరధు ౧నముండలములోతప్ప 'రదితరచోట్ల నెచ్చటను 
'సంభవింపజూలన్లు, (మూడవపటమును జూడుడు.) దీర నిశ హే 
'మంతర్తువందును; దీర్ధ్రదివసము గ్రివృుర్తువందును సంభవిం 
చును. కనుక *“అసహాసి” యొక్క మరుపు నలుపు రూపములు 
"సంవత్సర  'బేవతయొక్క_ ముఖద్వయముని లే త్తీరయారణ్య 
'కరములో న మర్ధించియున్నారు. 

మనమింతవరకును దిర్ల రా_తమును గూర్చియ్ సరీ 

శ్న్ంచి యున్నాము, ఇక దీరదివస మును వ్శాంచు _పత్వతు. 

(ప్రమాణము బేమైన కల మా వివారింతము. బు *. 54, 
ఈ లో ( తన్వీర్యం వో మరుతో మహిత్వమమ్ దీ కం తతాన 
సూర్యో న నయోజనమ్ ) ఇచ్చట సూర్యునియొక్క_ “దీర ౧ 

“యోజనం” అను చాసిని నర్షి ౦చినారు, అనగ సూర్యుడు 



శేవీ6 వైదిక నిలయము, 

పగటివ్టూూట దర్డ్ (కయాణము చేయుచున్నాడట. అకశ్షు మురు 
తులుకూడ తమమయొక్క-శ క్లిని, మహిమను, నృర్ధినొందించు 

_ కొనిరట. ఇంతకంళశు బలవ _త్తరమైన పిమాణము బు మ 
185, 8 లో-_ కలదు. ( విసూర్యోమభ్యే అముచ ద+ధం దివో 
విద దాసాయ ప్రతిమానమార్యః దృథాని వీపో రసురస్య 
మాయిన ఇందో వ్యాస్యచ్చ కృవాం బుజశ్వ్యనా) ఇది. 
మూడన బుక్కు... దినిలో నింద్యని ఏరకృత్యములను వర్షించి. 
నారు. మొదటి బుక్కుులో వృతాాసురనధయు, తద్వారా 
సీటిక్రీని ఉవస్పులకును గలిగిన బంధమోశతఅమును వర్షించి: 
నారు. "రండవ బుక్కులో వృ తాసురవధవలన సూర్యు డెట్లు: 
ప+కాశింప జేయ బ'జెనో నర్ధించి యున్నారు. .- 4,5, 6, 
జుక్కుులు వృ తాఛసురునికోటలను భంజించుటయు, చందా 
దులను తిరిగి తమతమస్థానములళో సిలుపుటయు, మొదలు 
గాగల వీరకృత్యములను వర్టించినారు. ఈ బుక్కు లతో 
మన కిప్పుడంతగ పనిలేదు. మనకిప్పుడు కావలనీనది పెనుద 
హరించిన మూడవబుక్కు, ఈ బుక్కుున కర్ణ మేమనగ : 
[ సూర్యు డాకాశ మధ్య మందు తనయొక్క. రథమును దింపు, 
కొనినాడు (వి అముచత్ ) * చాసు జొనరించిన కృత్యము 

క దాసుడనగ వృతౌంసురుడు, ఇలేడు రాక్షనుడు, ఇతడు నూర్యుని' 
(అనగ అర్యున్సి కట్టివేయుటబే దర నిశ యేర్చడుచున్నది. ఇపూడన్ననో 
_వృతొసురుడు ఇందుంనికే సంవారింపబడుటవలన నూర్యునకు బంధ 'మోత్ష 
"కిము గలిగినది, కనుకు చాసు డోనర్చిన కార్యమునకు ప్రత్రిమానముగ 



దీర్ధదివసము, దీర్ధ్స రాత్రము. 187 

నకు _పతిమాన మొనర్భుటకు.__అనగ ప్రతికృత్య "వెొంనర్చు 

టకు.___ఇప్పుడు ఆర్యునకు అవకాశము జిక్కి-నది. బుజిశ్వన 

సహాయుడై ఇంద్రుడు మాయికుడైన “*పీప్ప్ర్రొోడను అసురుని 
బలిస్ట మైన న కోటలను భంజిం చెను. న్ ఈ బుక్కుులోని మొదటి 

రెండు చరణములే మన కిప్పుడు ముఖ్యముగ కావలసినవి. 

సూర్యుడు తనరథమును దింపుళొని కూర్చున్నాడట, ఎచ్చట? 

అ_స్త్రమయసమయమందు గాదు శ్మీతిజమువద్ద గాదు మరి 

యెచ్చట'* ఆ కాశమధ్యమందు; కొంతకాల మచ్చట వశ 

మించుటకొర సూర్యుడు తన రథమును దింపుకొనినాడుం 

ఇంతవరకు నిస్పందిగ్ధముగ వ్ని యర్థము 'తెల్లముగుచునే 

యున్నది* కాసి, సూోర్యునియొక్క యిట్టి విపరీత చర్య మన 
వ్యాఖ్యాతల శెంతమా తమును బోధపడేనదిశాదు. (గిఫీత్. 

అను పాశ్చాత్య శాస్రైస్ణైడు దీనికొక ఏచి తార్థమును 'జెషె 

బహుశ; యివిపరీత చర్య సూర్య గ వాణ మె 

"లేచా ఆర్యులు తమ శత్రువులైన దస్యులను జయించుటకు 

గాను బహుశ; సూర్యుని ఆకాశ ముందు గట్టి వేసి నా "మో 

నట |! ఈ "రెం డర్ధములుకూడ తృ స్తకరములుగ గాన్చింపన్పుం 

యతికి స౦త్రిగ్య కుక్క కాటుక ఇప్పుటెబ్బ యన్నట్లు నూడ్య డాళ్లాళే 

మున తన రథమును ఊడదీసి కూర్చునియున్నా డా, వృ తాంసురుడు ద్స్ట నీ కను 

గలుగ జేసినాడు గాన్న ఉానికి పితిమానముగ సూర్యుడు దగ స్టదిపీసమును 
గలుగ బేయుచున్నాడు. 



48 వెదిక నిలయము, 

ఏల ననగ: _ సూర్య ్గగహణమునాడు సూర్యుడు సాసగ 

(ముకాశింపడు. భఛాయా[గహముచే నానరింపబడి యుండును 
గద అదిగాక్క [గవాణమునాడు సూర్యుడు ఆకాశ మధ్య 

మందు నిలువబడడు, కనుక మై నవగ్టించిన సూర్యుసిచర్య 

సూర్య గ్రవాణము "కానేరదు. ఇక రండన యర్థమును చర్చిం 

పనే యక్క-ర లేదు. ఆ యర్ధ మిచ్చట యెంతమ్శతనును సరి 
ఫోదు. బుశ్వేదమునం దెచ్చటను యిట్టి యర్థమునకు (వమా 

ణము గాస్పింపదుః 

ఇక శాయనావార్యులవారు. దీని నెట్టు సమగించిరో 
నరూతము. * రధం వి అముచత్ మభ్యే దివః= సూర్యుడు తన 

రధమును వదలెను. ” అనగ, అ కాశ వధ్యమునకు ప్రాయాంణ 

'మొనర్చుటకు గాను సూర్యుడు తనరధపగ్థములను వదలెను; 
"లేక సడలింవెను,. “* రథం ప్రస్థానాయ విము కృవాకాా_ 

యిదిశాయనులవారి భావ్యము. వృతా?సురుని సంహారించిన 
పేమ్మట, విందుడు సూర్య రధమును ఆ కాశ మధ్యము వై పునకు 
ప్రయాణ మొనర్చు నిమి_త్హము వదలి వేసెనట. కాని యీ వ్యా 
ఖాషన మఎతేసరళ ముగ గన్చింపదు. బుగ్వెదమునందు “ వి _ 
ముచ్ ” అను పదమును రధహాయములను గూర్చి చెప్పు 
సందర్భములో ౧౦, ౧౨ వోట్ల పి) యోగించినారు, ఈ ౧౦, 

౧౨ వోట్లలోను * కాడిని ఊడదీయుట, జీనును ఊడదీయుట,) 
రధనమునుండి గ్యరములను వేకుపరుచుట ” యనునర్థములో 
[(పయోగించిశేగానిి మరి యింకొకభావ మచ్చటను గాన్నిం 
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కదు. ఆయా ప్రదేశములలో శాయనాచార్యులవారు కూడ 
యిదెయర్ధమును శలవిచ్చియున్నారు. బు 1. 104, 1లో *వి= 
ముచ్య ” అనగ = * రథాత్ విల్టివ్య ” అని శాయనులవా"కే 
తెలిగించియున్నారు, బు 1.82, 1 లో * రథాత్ విముచ్య,” 
యనియు, బు శ. 160, 1 లో * రథాల్ విసృజ్య ” యనియు 
సాయనుల వా"జే వ్యాఖ్యానము బేసియున్నారు. ఇంకను కావల 
సినయెడల్క, బు 1.171 1 1 177ఉ 0 ఉం 1 
బుక్కు-లను వోల్చిచూడ వచ్చును. ఈ సందర్భములను బట్టి 
“ సూర్యుడు తనరధమును ఉోడదీసీ దింపుకొన్నాడు ” అను 
నదియీ మిక్కిలి సరళమైన అర్థమని స్పష్ట్రమగు చున్నది. 
ఈ దివఃమ ధ్యే ౫ = అనగ ఈ ఆ కాశమధ్యమందు ౫” అన్సి 
యర్ధముగాని ౮ ఆ కాశమధ్యము వె పునకు ౫” అనియర్థము కానే 
రదు. వి___ము'వ్ * అనగ * ప్రయాణము? సివి మె రధ 
ప్యములను వదలినాడు ” అని మన మొక వేళ యర్థము 'జెప్పీ 
నను; తత్చూర్వ్యవముందు రధమునిలిచియెన నుండవలెను లేదా 
“మిక్కిలి నెమృతీగ నై న నడచుచుండవ లెను, అట్లనియొప్పుళాన్నను 

“ఆకా శమధ్య మందు సూర్యుడు తన రధము నేల నిలుపవటెను * 

ఏల నెమ్మైదిగ నడిపింపవలెను? ఈ _పశ్నలకు సమాధానమిం 

కను 'జెప్పవలసీయీ యున్నదిగద, అప్పటి! సూర్యుడు వతి 

జముకిింద నున్న యెడల ప్రయాణమునె బయలు జేరినాడని 
చెప్పవచ్చును; వీతిజము. కిందనై నను, ప్రయాణమునకు 
పూర్వము సూర్యుడు నిలిచి యుండవలెను గద. దీని నెట్లు 



సమర్థింతుము! "కొని యా బుక్కు లో వర్ణింపబడిన సూర్యుడు 

వీతిజముక్రింద "లేడు దివామధ్యమందున్నాడు. కనుక పియా 

ణమున వ్రై బయలు దెరినాడని శెష్పుటకు సందర్భపడదు, అది 
యునుగాకు దాసుడగు వృతాాసురు డొనర్చినకృత్యమునకు: 

సూర్యుడు (పలిమాన "మొనర్చుచున్నా డని యీ బుక్కునం' 

దున్న భావమున కర్ణ మేమి! ఫాయనులవారి వ్యాఖ్యకు మనము 

సమ్మతించిన యడల య “ప్రతిమూన” మును సమర్థించు 

"కుట్లు $ కనుక, సూర్యు జాకాశ మధ్యమందు తన రధమును 

ఉాడదీసి కూర్చున్నాడను నదియే సహాజ సిద్ధమైన యర్థము. 
సూర్యు జాకాశమధ్యమందు నిలిచియున్నాడని వెప్పు 

టకు బు *£1. 87, ఈ లో నింళొక పుమాణము గలదు, 

( చే దిప్ ప్రేజ్ఞామ్ హిరణ్మయమ్ ) ఉం హిరణ్యమయు డైన 

సూర్యు డాకాశముందు “ఊయల” వ నున్నాడు, అనగ 
ఆకాశమధ్యమందు సూర్యుడు ఊయలవలత _ముందునకును 
'వెనుకకును ఉఊోగులాడుచున్నాడట, దీనియొక్క_ నిజభావము. 
మన కీ పొంతములలో గాస్పింపదు. ఉ తృర్మభువ పొంత దేశము. 

లకు బోయి జూచిననేగాని మన గవిచ్చిత చర్య సుబోధకము. ' 
గాదు, ఉత్తర్మ్శధువ మండలములో దీర దిససమునందు_ 
అనగా అనేక దినములనరకు సూర్యుడు (కుంకక ఖీ తిజనము,. 
ఆపిననే తిరుగుచున్న ప్వుడు__యా విచ్చితచర్యు గాన్బించును. 
మొట్టమొదట ఉవస్పును భేదించుళొని సూర్యుడు శ్నీతిజము, 
వేకీ వచ్చును. ఒక్క. ౨౦౮ గంటలు గతించునప్పటికి సూర్యుడు 



దీర్చదివసము, దీర్హ రాత్రము, కేశ! 

వీతిజముయొక్క_ అంచుచుట్టును ఒక చుట్టు తిరిగివచ్చును, 

కాని ఒక్కచుట్టు తిరిగివచ్చునప్పటిక సూర్యబింబము వీతి 
జముయమయొక్క_ అంచున నే యుండక కొంచెము పెకి “వేచుచుం 

డును. ఈ విధముగ కొన్నిదినముబు గతించునప్పటికి సూర్య 

చింబము అడ్డముగ ర గంటల ద్ార్ర చ్యట్టుచొప్పున కుమ్మరి 

'సారంవతె తిరుగుచు (కమ్మ క్రమముగ వై పెకి లేచుచుండును. ఇట్లు 

శొాంతయెత్తునరకును లేచి ౧,.౨, మాసము లెనతరుబాత 

తిదిగి (కిందికి _ అచబేరీతిగ _ (కమ్మ క్రమముగ దిగుచుండును, 

ఇంకొక ౧, ౨ మాసము లగుసరికి సూర్యబింబము మృతిజము 

క్రిందికి [కుంకును, దీనినిబట్టి మన మేమి (గహీింపవలిను ? 
దీర్జృదినసమునందు సూర్యుడు (కమముగ పె కెక్కుటయు, 

క్రిందికి దిగటయు తటస్థించుచున్న ది. అనగ, సూర్యుడు 

ఉఊయలవఖఅ ముందునకుబోయి వెనుకకు వచ్చుచు న్నా డని 

చెప్పుటకు అవకాశ 'మేర్చడుచున్నది. కనుక, యిది ఉత్తర 
1(భువమండల లతణమే యనసి సిస్ధించు చున్స ది. 

| విదజ్చాసాయ ఫిలిమాన మార ఎ అను ఉండన 
గ్ల 

పొదమునరు పాశ్చాత్య శోత్రస్టులు వ విచితాఛర్ధమును "దెన్బీరి, 

దినిలోని” జూస* * ఆర్య 7) శబ్దములు బంలకు- దేశములోని 

ఆర్య; అనార్యజాతిప ఫజలను సూచింపునని వారు తలంచి. 

కాసి ము గ్వేవములో యీానాక్యముల నా యర్ధములో 

పుయాగింప లేదు. * దాస” శబ్దము ఇ దిశతు) కరమ 
పుయోగింపబడినది, సంబరుడు, వీపు, నముచి ___ హొెొుద 
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లగు ఇంద్యశతు9వు లందరును చాసులనియీ వర్శింపబడి& 
ఇందు్రడు దాసుల మనస్సులలో ీతిని పుట్టించునటం 

(బు ౨ 120,2) తనకు మృత్యువు లేదని విర్శవిగిన దాసుని 
ఇంద్రుడు చీల్చి వేసెనట (బు 11. 11,20). ఈ వాక్యములవల్ల 
* అర్య” * దాస” శబ్దములు ఇందునకును, ఇందంశతు) 
లకును వర్తించునేగాని ఆర్యానార్య జాతి ప్రజలకు నర్పింపవని 
"లేలుచున్నది. ఇదిగాక, యిీావ్రకృత్యములన్నియు నెచ్చటనో 

మ! సలోకములందు జరిగిన కార్యములు. ఇట్టి సందర్భములో, 
యీబుక్కు.లో నెచ్చటనో యొకటి "ెండు పొడిమూటలను 

బట్టుకొని హిందూ బేశములో ఆర్యా నార్యజాతిప్రిజలకు: 

జరిగిన పోరాటముతో పోల్ప్చ్పజూచుట హోస్యాస్పదము, ఇక 
"రండవ యంశ మేవునగ “* పుతిమాన *” భావము నెట్లు 
సమిర్థింపవచ్చును ? ఆర్యు లొకప్పుడు చాసులవలన 
శ్పీడింపబడి యుండిన గాని తిరిగి ఆర్యులు విజ్బం 

భించి తమ కసితీర్చుళొని రని చెప్పుటకు పీలు లేదుగద, 
తత్చూర్యమం దార్యు లొక స్వుడు జాసుల వే నోడింపబడిన 

ఇచ్చటను కూరి త్రక దృష్టాంతము గాన్పింపదు. కనుక, యి 

యర్థ మిచ్చట సరిబోదు. కనుక యా బుక్కుుయొక్కు. సరళ 

భావ మేమనగు సూర్యు డాకాశ మధ్యమందు నిలువబడి దీర్స 
_దివసమును కల్పించెను, అందువలన, తనశ తువైన దాసునకు 

డ్ ప్రతిమాన + "మొనర్పుటకు యిందున కీపుడు మంచి 

యవకాశ నము చిక్కి.నది, వలననగ, దిర్సనిశ చ5ొువరివలన కలిగి 
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నది ? ఇందశళతుడగు దాసునివలనగద, ఇందశ తుడగం 

దాసుడు దిర్స నిశను గల్పించినాడు గనుక్క డానికి * పితి 

మాన *” ముగ ఇందు) డిష్పుడు దీర్ధృదివసమును కల్పించి కసి 
తీర్చుకొన్నాడు, వే ఉ_త్తరధ్రవమండల లత.ణము. అచ్చట 

దీర్ధ్స నిశయు దానితో తులదూగగల దీర్ధ దివసమును కలుగు 

చుండును. ఇదియే యీ బుక్కుయొక్క 1 నిజభావము. ఆర్యా 
నార్య వోరాటములు మొదలగు అసందర్భపు వ్యాఖ్యానము 

'లెవ్యీయు నిచట సరిపడవు. 

మన మోయ ధ్యాయములో (గ్రహించిన సారాంఛశముల 

నన్నిటి నిచ్చట క్స్స్ప్తముగ పెప్పెదను:--- 

(౧) బుగ్యాదమందు దివార్యాత్రములను వర్మింపు జంటలు 
"రెండు గలను. ఒకటి ౮౪ గంటల పరిమితలిగల సాధార 

ణపు దివారాతిమును (ఉపాసానక్తా) వర్షించును. శెండ 
వద్కి దిర్ధ నిశాదివసమును ( అహానీ ) వర్ణి ౦చును. దీనికి 
పొమాగాము బు 111. రర, పేక 

(౨) * అవానీ ” జంటలో వర్ణింపబడిన దీర్హ నిశయు, దీర్ధ దివ 
సమును సంవత్సరే: వతయొక్క నావదశ్నీణపార్ళ్ | 
ములు. ఇదియే ఉతర ధు్ర)వమండలములోని దీర్ద్న దివ 
సమును, ర్ట ర్హర్యాత్రమును వైయున్నవి. దీనికి (భేమా 

(3) పూర్వగులమంద మనవారు “యిక తెల్లవారనే కెల్ల 
ఆం (06 

వొరద 00 ది భయప జెడివారట _అనగ, రా తిశాలమ; తే 



“అర్థము చెప్పినను, సూర్యుడు ఉపస్సుయొక్క-  ప్కుతుడన 

నర్ధమేమి $ ఉపస్పునకు దవ్నీణ యనుపే కేల వచ్చినది £ 

దశ్నీణ యనగ దఠ్నీణదిక్కంని అర్థము వెప్పినవచో యా 
వాక్యముయొక్క- నిజభావము లేటపడగలదు. బు 1. 12813 

హడ001- లో ఉవస్సును న దశ్నీణ "యని సంబోధించి 

యున్నారు. బు 111. గరి, 1 లో--సూర్వ్యుడు దథణయొక్కా 

'ఫుతుడని వర్టించియు న్నాగు, -ఈవాక్యములనుబ్త వూచి 

నచో, సూర్య, ఉపస్క్పులు దయటణడిక్క్కుగ వచ్చినట్లు "బేటపడ 

గలదు, సూర్యుడు దశీణదిక్కూగ పయాణము వేయుచున్నట్టు 

గాస్పించు (పదేశము డ్ తృర్మ్థ్ధువమండల'ము యసి హొప్పీ 

యున్నానుగద, కనుక యీాపై బు గ్వద వాక్యములు ఉత్తర 

1(ధభువమండల అఎశత్మణ ములను నూ చిం చుచున్నవ, ఖ్తది సిద్దము. 

గా | గ న. గా 

నోచని స 2 ను కి! కలు య. శ న స్య శ జబ సట్ క / / అల |. సై ? ఫ్ర ఖఫీ ల ఖ్ య. గీ 

ఉ నరదిర్కు.న కాల ఆరి వచ్చి నడి... 64 అర చ 
అధి ౯) 

అనగ పె భగము వి కాగ్ ఉప స్ నాగము సీసీ యరసు, 
నూ యం ఖే శ 

దశ్నీణదిక్కు.సకు “అధర” యనుసురగుకూడ సిలదు. ఈ ఆరెండు 
టో గో జో న బో! | ట్ల న. 1 స్య ో ఫో ( షల స గ ట్రరములుకూడ మన నసీదాంతమున సినుకఘూ 
6 క ధు 

లో లో 
ర లస అట్లీ స ఇ బీ 
సజ (గ్ల ముర స్య 

( ల తీ 

లిచుచునే యున్నవి. డి శ్తరదిక్కు- పై భెగమున్స సూటి 
న. ఆ రిజ్ ల మ గ టో టి ఆటా 

నె త్తిమోద, నున్న సుద ములో గాస్పించును . తీరున 

మండలమ- బే గాస్పించును, ఉ శర్మ ధువమండలమందు (భువన 

నమ్మతము సూటిగ నెల్తిమోద గాన్పించును;ు కనుక ఉత్తంపు 

దిక్కు. సూటిగ నెల్సిమూద నుండును) దయణపుదిక్కు. 

1కింది అథొ శ భాళామందుండును, అందుచేతనే ఉగ్త 
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“ఉత్ ”_తర (మై భాగము )౫” అనియు, దఠ్నీణదిక్కునకు 
“అధర ( కిందిభాగము ) అనియు "పేర్లువచ్చినవి. అదిగాక, 
యిటీవలి సంస్కృత వాబ్బయమందు “సూర్యమార్షము స స రి 

మండలమున కంక (కిందుగ వ ( అఫః ) నున్నదని యక 

(యతీతిగలదు. సూర్యమార్ష ము ( రాశిచ కము) స్త్రి 

_చుండలమునకు దవ్నీణముగ నున్ననమూట వా స్రనమే) అబిళే 

చానికి [కిందుగ నున్నదనగ అర్థమేమి $ ఈ వర్ణన మేదేశ 
ములో సరివోనవ్రును ? సప్తర్షి మండలము నడ నెల్పివూాదనున్న 

'జేశముణో సర్షిపోన్సును. అనగా (భువ పాంత దేశములలో 'సది 

వోస్తును. స్పుర్థి మండలము ( బుషి ) మిక్కిలి యెత్తుగ 

(తృన్బెశ). నున్నదని యిదివరకీ పిమాణమును జూపి 
యున్నాము, 

ఇంగవరకు సీ యారన వయధ్యాయములా దిర్ధ్యదిన సము, 

'పద్ధ రా్యాతములనుగూర్చిన  'వేద్యపమాణములను పరిశీలించి 
యున్నాము, సప్య్మాధ్యాయములో మూసములనుగూర్చియు 
ముతుస్తలను గహూర్చియునూడ చ ర్పించి, యివికూడ ఉర 

భు /నమా 'డలము'నే ' సూచించుచున్నవని ధ్యువపర చెదము. 

బ్ కాస? దాను కుమార 'సంభవమ్ : శ 4 (|. ణ్ కూ. ట్ర్ శశీ ప్రస్థావీతా శీ స్ష్న 

సమౌవర్డి ర శేళునా ఇ ' సహస్రిరళ్ళినా" సాళూ రృప్రణామ ముపీఓీ తొ; ॥ 

కే మం; న గ బప్పర్తి వాష్తాపచితావశేసా నధ “వివస్వా క్ష పరిన్నగమాన 1 
మన్లినాఖ వ్యాఖ్య చూడనగును, 



ఎర నసులయవంం 
లా? నా లాగా 

7-వ అధ్యాయము. 
॥ శ 

మూసముల్కు బుతువ్దులు,. 

'జేవతలకు ఆరువూసముబటు పగలును, 6 మాసములు 

రాత్రయునని సంస్క్యృృుతవాజ శ్రయుమునం 'దెచ్చట జూచినను. 

స్పష్టముగ గన్పట్టుచున్నది. ఈయంశ మే పారశీక వేదమగు 

క్ష అవస్థ 0 గ౦ంధమందుకూడగ లదు. ఇవీగాక ముష్పదిదినముల 

పరిమితిగల ఉవస్పునుణూర్చియు దీర్టృదివసము, దీర్ధ ర్యాతిని 

గూర్చియు) బుగ్వెాదమంే పిత్యత ప్రామాణములను జూచి 

యుంటిమి  ఈయంశ ములు పూర్వయుగ పు నాటివనికూడ 

బుగ్యేదము పెప్పుచున్నది. ఈలతు,ణములు ఉ శ్రర ధ్ర)వ పొంత 

లవణములనుటకు సందియము లేదు. 

అయితే యిక బుతున్సలు మాసములు వై రాలను 

గూర్చిన ఉ త్తరధు)వలమణము లేవైన వేదమునందు గలవా 
యను నంశమును ఇకముందు విచారింపవలసియున్నది. వేద 

సంహితాకాలమునాటి _ (దఖీణదేశములకు వచ్చిననాటి) 

పంచఛాంగమునకునూ ధ్రవనివాసకాలమునాటి పంచాంగ 

మునకును భవూల భేదములు కలవని ఇదివరకు వివరించియుం 
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శ్రీవ. అయి తే ఈధు9వసివాసకాలమునాటి చంచాంగలతణ 

ములను 'తెలిసిఖానుకెట్లు 1 సంహితాశాలమునాటి పంభాం 

గము 'ననుకటిపంవాంగముకం కి భిన్న మైనటైనను దీనియందు 

'వెనుకటియంశ ములు కొన్ని నిలిచియుండకపోవు, వలననగ 

యాజ్ఞ కులకు పా్రాచీనాచారనులందు. పట్టుదల _ మెండుగ 

నుండును కనుక ప్రస్తుత చేశ కాలస్థితులు మూరినను వెనుకటి 

వానిని మాత)ిము వారు ప్పూరర్ణిగ విడిచిపెట్టరు. వాని నేదో 

విధముగ ఈనూతన. పరిస్థితులకు అంటగట్టుదురు. కనుక 

-ఈనూతన పంభాంగమునందు పాంచీనపంచాంగపు లతుణ 

ములుకూడ కొన్ని తప్పకమిగిలియుండునని మనము గట్టగ 

చెప్పవచ్చును. ఏనిని తెలిసికొనుటకు వమార్షమేమిగలదు 
'యస్ఞిములను చేయుటయనునది ప్యపంచమందు సర్వజూతుల 

ఎారికిని పూర్వకాలమందు సాధారణాచార మైయుం డెనని పరి 
శోధనలవలన రుజువగుచున్నది. ఈయజ్ఞ్ఞ యాగాది కర్మ కాండ 

యంతయు శీవలము సూర్యుసినాొర్షి సగతిడై యాభార పడి 
యుం'జెను. ఈయజ్డై ములు (ముఖ్యముగ వార్చి రి క సత్రములు) 

హాక్యున వార్షి కనతిక సరియైన నకలని చెప్పవచ్చును. కనుక 

యూర్యులు ఉత్తరధు)నమును వదలి దశ్నీణబేశ ములకు వచ్చి 
నప్పుడు వారికి సూర్యుని వార్షికగతియందు చాలభీేదములు 

గన్ననై కను, తదనుగుణముగ యాజ్ఞ కులు తవు కర్ణ కాండ 

యందుకూడ కాన్నిమూార్చులను 'ావించుకొని యుండిరి. 

అయినను 'వెనుకటిసూర్యగతిని "లేక పంవాంగలవణనులను 



150 వైదిక నిలయము, 

దెలుపుకర్ణ భాగము లిప్పటికిని మిగిలియేయుంజెను, వెనుకటి. 

వానిని పూర్తిగ వారు తోసి వేయ లేదు. ఇట్లు యాస్ఞ్యకుల 

పూర్వాచార పరాయణత్వమువల్ల ను పట్టుదలవల్లను మిగిలి 

పోయిన పా్రాచినకర్మ కాండ భాగములను బట్టి పూర్వపు ధ్యున 

పంచాంగస్థితి కొంత బోధ పడగలదు. ఇట్టిమిగిలిపోయన ప్రాచీన 

కర్మకాండ భాగములను బట్టదూడగ అర్యు లొకపష్పుడు ఉత్తర 

ధుూ+వపా/0తములం దుండిరని బుజున్ఫకాగ లదు, 

"కాసి ఈ వేదప్రమాణములను పరిశీలించుటకుముందు 

మనము కొన్ని ఖగోళాంశములను బెలిసికొనవ లెను, ఉత్తర 

ధు)వపా౦తమందలి సూర్యగతికిని దత్నీణ భాగములందలి 

సూర్యగతికిని ఏమేమి భేదములుండునో నునము జ్యోతిర్ల:శిత. 

మునుబట్టి సులభముగ ెలిసికానవచ్చును, మజియు ఇట్టి 

శ్రీదములే కర్మ కాండయందుకూడ జరిగియుండవ టెను. కనుక 

(భువనివాసమునాటి కర్మ కాండకును, సంహి తా కాలమునాటి 

( అనగా దథ్నీణచేశములకు వచ్చిననాటి) క ర్జు కాండకును. 

ముఖ్యముగ _వయేభేదములుండునో మనము ముందుగనే. 
యూహించి ెలిసికానవచ్చును. ఈభూగోళముపె సంవత్సరం: 
పొడవునను సూర్యరశ్ని శ యొట్లుండునోధూతము, 

(శ్లాకు నెం 5 రు) 

(ఓ) భూమధ్య -ేఖవద్ద:__'మొత్తేము పంజెొండు నెలల. 

సూర్యరళ్ళి (౧౨) యుండును. ఇరువదినాలుగు గంటలలో 

సమపరిమితిగల ఒకరాతి)యు ఒకపగలును యుండును, 



మాసములు బుతున్సలు, కర] 

(శ్రూకు నెం 6 రు 

(11) భూమధ్య రేఖకును ధువేఖకును మధ్యమం 

డలం;... పం్యడెండు నెలల పెడుగునను సూర్యరశ్చియుం 

డును, ఇరువదినాలుగు గంటలలో ఒకపగలును ఒక రా్మాతియు 

నుండును. అయితే ఈరాతింబవళ్లు సమాన పరిమితిగలవి కావు-. 

(111) భు)వేఖకును (భువమునకును మధ్య (ధువ 

మండలం): -అతయా ౦కే ఖభీదమును బట్టి ఈకింది విధముగ నుండ 

వచ్చును. ( రోజు == ౨౮ గంటలు. ) 

(ఫ్ర ౧ నెల యెడ జెగని చీకటి 

(దీర్ధ రాతి.) 
గ్ సెలలు: రోజు భోక్రాంత 

చీకటికొంత వెలుతురు, | 

(రోజులో "వలుతురు మొ త్తేను' 

భాగ ముంత కంత | ౧౧ నెలలలో 

ఇక్తువగు చుండును) | సూర్య రశ 

౧ సెల యెడ తెగనిసూర్య డును 

రన్న | దీర్ధ్ ఎదివసము,) 

గ నెలలు: రోీజులోకొంత 

చీకటికొంత వెలుతురు, 
(రోజులో “విలుతురు 

ఛాగ మంత కంతకు 

తగ్పచుండును . ) 

( స్లైకు నెం రు) 



శరం వెదిక నిలయము, 

(1. ౨ నెలలు: యెడ తెగనిచీకటి(దీర్ధ రాతి.) 
ర నెలలు: రోజులో కొంత 

చీకటి కొంత నెలుతురు, 

గ్లొ ( రోజులో వెలుతురు భాగ. 

ల వముంత కంత “ఆక్క వగు 

బ్ చుండును.) 

[16 ౨ నెలలు: ఎడ జెగని సూర్యర శ్ 

ల ( దిర్ణదివసము ) 
స ర నెలలు: రోజులో కొంత 'ఏకటి, 

సొంత 'పెలుతురు, 

(రొ కబులో వెలుతురు భాగ 

మంత కంతకు తగ్గుచుండును.) 
110 3౩ నెలటు:ఎడ తెగనిచీకటి(దీర్బ రాత్రి) 

3౩ నెలలు! ర్రగీజులో కొంత 

చీకటి కొంత వెలుతురు. 

( రోజులో 'నెలుతురు భాగ 

మంత కంత శెక్కుువగును. 

జలలుః:  ఎడగతెని సూర్య 

? ( దీర్చ్రదివసము, ) 

3 నెలలు; రోజులోకొంత చీకటి 
 శొంత వెలుతురు, 

( రోజులో వెలుతురు భాగ 

ముంత కంతకు తగ్గును, ) 

( శ్రైకు నెం 105) 

పం 



బ్లాకు 7. 

డ్. ధృ, 

( ధృవ ేఖక ను 3; ధృవమునకును మధ్య) 

709 ల అయాంశ వద్ద _ ఒకనెల వస యుండును : 

ఒక సల దిగ్బృదివస ముండును, తక్కిన పదినెలలలో రాటం 

బవఫ్లై నానాభాపములుగ చు, దిగుచునుందును. అనగ ణా 

యిచ్చట “రెండురగముట రా_తింబవళ్ల జంటలు గలను, 

ఇచ్చట ఒక నెల మూ; తము యడ, 

డును, తక్కి.న పదునొకండు నెలలలో కొరియో గొప్పయోా 

రశ్ళే క యుండును. 

నట్ యుం 



శ టక ల గ్గ తము 

ఈక మకర 
ట్గీ గస్ష్రైలు 

రం అతూంశళ వద్ద _ "రెంఢు'నె 

నెలల దీర్ధృదివసము నుండును. తక్కిన యెనిమిది నెలలలో 
రాతింబవళ్లు. ఎక్కుచు,.. దిగుచు నానారూపములుగ 

నుండును. 

అ దీర అా, తియు. గార లల ట్ర్ధ్హర్మాతియు, “ఆండు 

"రెండునెలలు ఎడతెగని -నీకటి యుండును : తక్కిన 

పదిసెలలలో కొద్ద యో గొప్ప యో సూర్యరళ్ళి యుండునుం / 

ఇది * దశగ్వు *లుండు (పదేశము. 



10. 

6|| 7వ నవ్వులు 

99 డ్మిగీల అయాంశవద్ద; 8 నెలల, న్స ర్యాతియు, 

మూడు నెలల దీర్ధ దినసము నుండును. తీ 
ల. 

క్కిన ఆరు నెలలలో 

రాతింబవళ్లు నానారూపములుగ నుండును, ( వరూ 'జీ 

ఏ నెలలు ఎడతెగని చీకటి యుండును 

తొమ్మిది సలలలో కొద్దియో గొప్పయో 

యుండును, ఇది “నవగ్యుం ” లుండు 



, లో క. న ల లో 1 గో! లో త 

న 
త్ో (వీ ర్త (1 స్ యుగ నులు ఉం. 
షా నం. 

. 

రన అతోంథశవన * శ ఇం ప. ర్స రా లియు, గ సెలల ( ఖు 
చేగ్బృదినసము నుంగును, నర్కిన నా సప నెలలలో అాఫ్రాషా+ 

ళ్ళ స 

్గ 

రాతములు నానారూపములుగ నుంకఘును, ఇచ్చుట్క 4 సెలలు 
త తెగని .వీకటి యుండును, తక్కి.న ఎనిమిది నెలలలో 

శొద్దియో గొప్పయో సూ సూర్యరళ్ళి + యు౧సును, 



(17) 

( శ్లాకు సెం 11 రు) 

( 

( శ్లాకు నెం 19 రు) 

మాసములు, బుతువ్రలు, 

ఎడ తెగని చీకటి సెలలు' 

( ప్ర ర్ధరాత్రి 

నెలలు: రోజులా! హొంత 

చీకటి కొంత వెలుతురు, 

( రోజులో "వలుతురు ఫాగ 

వుంత కంత ఆక్కుువగునుం ) 

నెలలు: ఎడ తెగని సూర్యర క్షి న్డ్ 

(దీర్ధ్హ దివసము., ) 

నెలలు: రోజులో కొంత 

చీకటి కొంత వెలుతురు. 

( రోజులో వెలుతురు, భాగ 

మంత కంతకు తగ్గును. ) 

సలలు* ఎడ తెగనిచీకటి (దీర రాతి. ) 

నెల రోజులో కారిత వీకటి, 

కాంత "వెలుతురు. 

( రోజులో వెలుతురు భాగ 

ముంత కంత నగును. ) 

కేర్ధదనము.] 
౧ నెల్ల రోజులో కొంత చీకటి, 

ఫొంత "వెలుతురు, 

( రోజులో "నెలుతురు. ఛాగ 
ముంతకంతకు తగ్దునుం 

ము ౮ 

158 

నెలల 

సూర్య 

ర శా 

యు, రి 

నెలల 

ద్ర్త రా 
ఖు 
తము 

ను ఉం 

డునుః 

ము 2 
సెాలఅ 

సూర్య 

యుగ 

సెల ల 

దీర్ష రా 

తము 

నుండు 

నుః 



(17) "శేవలము ఉ త్లేర్యధువముమిోద; పాలా 

శా ౬ నిలల  యెడనెగ న. ] 

స్ ౬ నెలల యడతెగని నూ న్గి న. | 

[0 ( దీర్ధదివసము., ) ] 
యజ్ఞయాగాది ప్రి ౧త్రు; న్ధటు సూం। న్ధ' ( యున్న 

ములలోనే వేయబడును. సంహితా భా బావ్మా ణములు, 

(ఆర్యులు ధు్ర)వమును వదలి పెసీ దఠతీణబేశములందు నివాస 

'మొనర్ఫుకాలములలో వ్రాయబడీనవి, ఈశాల; ఆరు 

లకు సూర్యరశ్మి ౪ ౧౫ మాసములుంజెను, కనుక సంహితా 

బ్య్రాహ్మాణములందలి సతములు ౧౨ మాస నులపరిమితి 

గలవే ప్పాయున్నవి, 

ఉ త్తరధు)వమండలములో 1 న. ౧౨ మాసము 

లుండక కాన్నిపుబేశములలో 2 మూసములును, కొన్ని 
చోట్ల ౮ మాసములును, కాన్ని చోట్ల గా ౧౦౧౧ మూస 
ములును మాత్రమే ధయముండునని పె వివరణను బట్టి ర 
గలదు, కను క ఒకప్పుడు అర్యులు ఉల ర గృరభు౨వమువద్ల ని; నివసీంచి 

యుండుటయే సత్యమైనచో, పమనాలమనల సతి ములు 
ఎ న నులుగాన్స, రా మాసములుగాని, లేక గా 

కం 
య్తుహోమతను,, తదువ౦ 1 సంహిత ౮ 'శాలమునాటి | స 



బ్లు 19, 

లు తీట. క్వరట్లో 

క. జ ల్ల | సత శే న ఖ్ | ఖ్ ల * న! లు 5 పర న్న! కోంశనద: 5 సలల టీ సగ మ రొలియు 5 సెైలల ప్రల 
శిఖీ 

దీర్గ ఉదివసము నుండును: తక్కిన “రెందు సేలలలో రాతిం 

బవర్లై నాసారూం పములుగ నం లును 

ఖ్ [ఖీగీ ట్ ల టియిను సలలు యెడ గని చీకటి యుండును, 

ఉం, సూర్య 
క్ష 

రూ (4 యును, 

॥ో 

“ఆ ఎ. గాధ టై రఫ్ గ్రాం అయాంగే మధ్యనున్న ని ల .! 



మాసములు బుతున్సలు, కేగ్ర్డ్ట 

ములకును, ఉండవలనీన ముఖ్య భేద మిదియె యుండవలెను, 
సంహ్ి తాశాలమునాటి ట్ సత్యములు చ్వాదళ మాసపరిమితి 
గలవిగను తత్యూర్యయుగ మునాటి సత్యములు అంతకంకు 
తక్కు. వమాసముఏ కరిమితిగలవిగను ఉండితీరవ అను, అట్ల 
యినచో ౧౨ మాసములకం"కు తక్కు_వపరిమితిగల సతిము 
లేమైన ; ప తగదుం దుండియున్నట్లు 'వేదములందు 
పిమాణము లే మైనగలవా $ యని పరిశీల్ంప పవలసి యున్నది. 

ఆగ్యు లందరును కేవలము ఉ _త్తీరధు)ఎవముమిరాద"్సే 
కూర్చుండిరని మామతముగాదు, చారు ధు్ర్సవమండలము 
నందంతటను చ రసయుందిరి. కనుక్క ధ్రువమునకు ద్వ్ది్రగ 
నున్న వాకికి మొత్తము ౭ మాసములలో సూర్యరశ్మి సుం 

దును, అంతకంశ దూరవాుందున్న వారికి ౮ మాసములలో 
సూర్యరళ్శిగా స్పించును, ఇళ్లు ధు్ర)వమునుండి దూర మైనకొలడి 
నొ ౧౦, ౧౧ మాసములలో హార్యరజ్ఞయిండును. కనుక 
(ఘువమునకు దగ్దరనున్న వారి సత్రములు ౬ నమూసములపరిమితి 
గలనా యుందును. , అంతకం౦ంెకు దూరమందున్న వారిప్ ౮౯ మూ 
సవల పరిమితి గలిగియుండును, ఇట్లు ధ్రవమును విడిచి 

యిన శకొలదియు “గొ మాసముల యజ ములు 

(నవగ్వు ల్రుు ౧౦ మాసములయజ్లములు 
వేయు వారును (ద కగు సలు ౧౧ మాసములయజ ములు 
'చేయునారునుకూడ కనిపించవచ్చును. ఇట్టి పూర్వయుగ స్థితిని 
నటు యిాపలు"బేరగులగు యస్ఞిముల చెన్నాములు సంహి 



వె దిక నిలయము, 

మొట్ట సుుదట 2 మాసముల పరిమితుల 

ములనుగూల్చి వివారింతము, భ్రవమునకో దారగనున్న న్ 

అచ్చట సంవత్సరములో “మొదటి ఈ మూసములు (ఉవస్సు 

తోసహా) అకుడజెగని చీకటియుండును. ౬.న మాస మో 

సూర్యుడు క్రమముగ దినములో కొం చెముసేపు క నుపకును, 

ఈరీతిగ నెల జరుగునప్పటికి సూర్యరశ్శి పృళిదినమును 

యుక్కుువగు చుండును, జా రొగ్, ౧౦; ౧౧ సూసము బలో 

ఎడ తెగని సూర్యరశ్ళ్శీ (చీకటియను; మూట యి నీరుండి 

ఉండును, ఇది౦ ద్ర్ధ్స దివసము, పిమ్మట ౧కి న జలలో 

సూర్యరళశ్ళీ క )మముగ సనములవరుసను 
తగిపోయి ౧. 

సము పూస్తి ర్రియగునప్పటికి మడ తేగసీ తంధశారవ 5 (దిర్ష 

రాత్కి, మరల పి "పీశించును. కనుక యిీిప%। పే నుం ద 

సూర సూర్యర న్స్ ౪ కనుపీం చేమాసములు 
కురువు తం మేనని 

నంహింపన్ లెను. 

ఇట్ట ౭ మూసముల సూర న్టీర్ శ్శి? ల గూర్చి బుగేం దమ 
స్క 

నిదర్శనములు నిలిచియున్నవి. దిసికీ * అదితి ” (భే కసప్తా 

దిత్యుల) గాధయ్ ప్ర; మాణము, అతిపా) నీవ ఇాలమందు 

అదిత్యుల ( లేశసూర్యులు న! మీకు అని యి 

యన్నది, ఈవిషయ'మే బు" గ్వేదమందు పలుళాన్సలలొ 

| జు 12 18 లో, యేడుగురు అదిత్యులున 7 

లూ ా సూ ౧కంలును ఇప్పబడిరి, శాని, సజ్టీగ 

ఖు ]1౨౬1లో విత అర్యమన్. 



నూసముల్పు బుతున్ఫులు, 1 

అంశలను ౬ గురి సూర్యులపేర్తు చెప్పబడినవి. ౭వ సూర్యుబి 

పరు చెప్పబడ లేదు. దీనిని మనమంతగ చవాటింపనక్క ర లేదు 

“ఈ ౦ ఖ్యప్కసిద్ధ “దే సూర్యుడు సప్తాళ్వుడని 1% 4ఉరు9 లో 

కలదు వకు చకివఏలుగల సూర్యరధము యేడుగుర)ముల న! 

లాగ బడుచున్నది (1, ర్0, త్రి సూర్యరధము 'యేుడు్రే ర్లుగఅ 

ఒక గుర్యము చేతనే లాగబడుచున్నది- (1, 164, 2) “సూర్యుని 

ఇకాశమానమ్ములెన యేడుకిరణము”లను గూర్చి (అధ 1/11 

167 1) చెప్పుచున్నది. సూర్యుడు అదిత్యుడసని బుేేందవణ 

వెప్పీన మాటనే అధర్వ -వేదముకూడ (2111, ల వ 9) “ప్రద త్తే 

పుత్రః” అన్సి చెప్పుచున్నది. 

సూర్యుస చమక్కు... యేడుకిరణములనుబట్టి సూర్యుష 

కీసంఖ్యావాచకనామము వచ్చినదని శాయనాచార్యుల 
వారును యాస్కా-చార్యుల వారును; వెప్పుచున్నారు. అయిఫే 

(1 సూర్యునకు. యేడుకిరణముబే యుండ'నేల ? వీనియె క్కు ఫాన్ 

'మేమియో యొనరును పిప్పిచెష స్సలేదు. సూర స్ట్కీర అములో 

సిమిడీయున్న ౭ రంగులును యిటీవల కనిఇ సెట్టబడీనవి, -ఈరంగు 

గ్యా చార్యుల "క్రీ "తెలియన, కనుక, పూర రకాల పుటారుక 

లకు 'ఎలియుననుట మరింతసాహాసము. ఒక పేళ యాసమాూ 

భఛానమును ఏ బప్పుకొన్నను దీనికింళొాక బాధయున్నది. ఏమనగ్య_ 

గ లి అదితిగాధలో నేమి చెప్పబడియున్నదశ్రగ :_ 

చ్ స్ట త్రీ ఫొ మంది కొడుకులలో 

మ. రాండునీ' పార వేని, తక్కీ-.న 'య్డుగులి 



షళరి వైదిక న నిలయముః 

తోడనే ఆమచేవతలను సమీాపీంచెను, * అదితి తన యేష్లురి 

కొడంకులతో పూర్యయుగమందు (పూర్వయుగం దేవతలను 

సమివీ౨ చెను. ఆమె మూర్దాండుని మరల వాస్పుపట్టుక ల స్ట 
జి 

అక్క-డికి తచ్చెను” ఈగాధ "పదవా శ్రయమం స్పీన్. వోట్ల 

చర్చించబజెను. వాని నిట పరిశీబి పైదము, స్సిగీ నప+తుక 

మైన ఛా వార్థము సవరును చెలుప బేదు, 

అదితి కయాదిత్యులు పుట్టినవిధమ 
విధములుగ చెప్పబడియున్నది, | 

ం. ఖ్ లః సర, (171 గ్, గ్ర 1) మొదట అసిత క్యా న. వ్ 

దనమును వంజెను. చానిలో మిగిబినజ | 
కీచ్చిరి, జానివల్ల ఆనుకు ౪ గసకు అదిగ్యు! 

.. నే 
1 “నన .. య. ౨. 

"ఆండవప పర్యాయము రం పండె, 

అదిత్యుడు పరిప యిప్పుడు పుట్టిన ] ముశాని న్స 

నుండెను. మూడవపర్యాయము నండుకొసు తిను 
నను ను అవిభ్యుడ ను పున యం. న ఆఅ; శ లే క. 

నజ / 

ల | కం టీ గ 

అము తీర్చుచున్నది. 1.1, 9 అదితి నాలుగుపరాాయ ములు 

వం డెను, అందులో మిగి బినజూాసిని 

వాల్ళుగు పరా ్ ట యములును నాలుగురెం ండ్లు . యొనవ 

శుభ ళు ( (ఇం కర “వివస స్వ] - ల్ ఆ అ నం జంటలు 



మాసముల్కు బుత్రునులు, 159 

కాని, యెనిమిదవ  అదిత్యునకు మా ర్తాండుడను'పే "రెట్లు 
వచ్చెనో, అఏితియీమా ర్తాండుని 'యలపార వే సనో. యీ 
బ్రాహ్మణము చెప్పుటలేదు 

తె. బులు, 79, 8.9 లోని బుక్కు_లే జల్లి తె త్తిరయారణ్య 
ప మునోహూాడద (1, 13, ల. మూడ డ్రీ ఉదాపారింపబడినపి 

'0టీికీని కొస్ట భదమున్నది, 4 ఆమె మార్ధాఎడుని 

మరల (త్వత్పునఖ) చాన్రుపుస్థుకల కె అక్కడికి తెచ్చెను” అని 
బు భు గ్వదమం, దుుడగ ఆమ మార్జాండుని చాస్తుపుట్టుక లె 
ప) స్యెకముగ 'పెట్టేయుఎచెకు తత్పరా _అని అరణ్యశ మం 

గ్. 

| బ్యా నం (1 అ సట. . జక త్య | (1 ర్ ॥ , 

నన్నది. పీ మ్మ్ ట తె మంది ఆసళు వలను చెప్పబడినవి. క ఖని | 

అ మట సు ] క. య ॥ ఇట్ట కా! న ఈయొె వవుం కుగుడిో సా య. ం ఉఇరవిసేనో చెప్ప వేను, 

ర ఈ గాడ ఫయే (1. ఆ, న్ష 0 16 లోగలము కాని 

ఆప? దేశము 

సంగం లి ౯ ీ గ్ప, 3 న్ సే న్ ట్ స స్ స 
| బో శ | .- 

ఆప 1 గ. స్ య. స దా భం ళ్ న. 4 

సనం సుం ఏ సః స న అస న్తోగీ నటీ ఆట! 

సస కాంతిని అదూాశస్ గ్య 

సూ క్యు లును 

స్ట్ పున పండియీ “ందునురట. మాన 

వ్య జో జ ం న ఓ త ఖీ ఖో 

యెఏమిదన సూయ్యుకు కన్సడడట. 
న 
సట ఎ చుపు 

(౧) 

శయ్య నునూయ్య్యలవగ మకుష్యునిలోనున్న 2 ఎగింసులం 
న. డల (పళ్ల పూ (యము, ఇవి ౭ తరగ ఖో 

7 

సతుల జు! గిగా ౧న చర్య 
. 

లే స స్మ పువ వి క. స్టా క సట ట్రై అనా ' హూ, 4, జ స్కా సన న్ టై పసల యా జు 

య్మన నగు ఆఅ సమా బుతు ఫపృులలోగాన్మి మూస; ఘుటలో గాస్సి 



160 వె దిక నిలయము 

సూర్యకిరణములవలనగ లుగు నీతో సూదుల 
భిన్న పరిస్థితులను 

బట్టి సూర్యుడు శడువిధములుగ్ భావింపబదుచున్నాడని 

మరికొందరు తలంచుచున్నారు. వ్సికీ ప్థామా+ణముగ ళం 

ఆావులలో తిరుగుచు సూర్శకిరణములు బుతువులనుక లిగించు 

చున్నవి. దిగ్ ఛా్రాజ బుతూక కరోతి”. అను వేద 

మంత ముచాపహారింపబడినది, శొసి యీిమంత' /ము యుక్ళఫ 

దున న్న సంహితలలో నా కెచ్చటను గాన్బించ శేదు, ఓంని గాక 

ఛాయనుల వారుకూడ యామం౦ంత )వ మున్న మ! గ్ర చ్చటను భూచింప 

-శేదు. * అయాశీతో హ్లాది బుతుపర్థిత ట్టి 

తావులలో పలు తెరగులగు సూర్య
ులున్నార? నివెష్పనచ్చున 

అసి మూ-తము శాయనుల నారు వొ నీ, 

గో, అయితే బుతులతణములును తజ 

"తెరగులుగనున్నవిః అట్లయిన ష్వుడు యెనవా దుగ! 

'లేయని ఖండించి ీలవెప్పవ అను ౪ ఈఅభ 

యీాయారణ్యక ముముయు తగిన సనూ థానవా రు 

౪ యీయెనిమిదిసంఖ్య వేదమందు. స్థిర; 

(అహ్టైతువ్య వసీత చాసినిగురించి మనచేమియి 

బని లేదని నిరంకుశముగ తొ" “ఇని'వేసిరి, 

కు కతపథ బ్రాహ్మ అముగూాడ యిః! 

చెప్పు న న్నది, రా గరు ఆది యమం జో యేడ్షురే 

లట, ఎనిమిదవవాడగు మూర్తాండుడు అపరిపక్వన్థి 

ఫుశ్లైనట. కాన, 'జీవతలు ప్రి; మనుము సన, 

“జాతిని పుట్టించిరట. 

ఏఎలను€ 



, (11) మాసములు బుతున్చలు, 161 

౭£* ఇంకొకచోట ఆదిత్యులు ౧౨౩ గురని శతపథ 
చాాహ్మాణను చెప్పుచున్నది. ప్రుజాపతి'ే విడువబడిన ౧౨ 
వీందునులనుండి పీరు పుట్టైరట;, ఏరిని ౧౨ దిశలలోనుంచిరట. 

తె ఇంకొక చోట, యా౧౩౭ గురు అదిత్యులును సం 

నత్సరములో వచ్చు ౧౨ మాసములేయని వెప్పబడియున్నది. 
నొ అవీత్యులు ౧౨ గురని ఉపనిషత్తులు చెప్పు 

చున్నవి, వేదవాజ్బయమున కిటీవలి వాబ్బయ మం 'బెల్లయెన 
లను ఆదిత్వుల సంఖ్య ౧.౨ గనే యున్నది. ఈ ౧9 సంఖ్య 

సూర్యరశ్ళు గల దఠత్నిణ భాగములందటి ౧౨ మోాసముఐకు 

సరిపోపు చున్నది. పా శ్చాత్య వ్యాఖ్యాతలుగూడ యా సంఖ్య 

ను సుం స్సగాని సస ఫొవ ములనుగూర్చి గాసి సరియెన సమా 

థాశమును "చెప్పలేదు, 

అధిన్ గాధను గూర్చియు; ఆదిత్యుల సంఖ్యను 

గూర్చియు "వేద వాబ్ళ్బయమందున్న అనేక చర్చలను గూర్చి 
యిట. క్లుష్తముగ వివరించితిమి. శాని దీని కీలక మెవరికిని 
చిక్క. లీడు. అందుచే పలువ్సురు, పలుసోకలబోయిరి. కాని 

“వీని నిజగలకమును పట్టుకొన్న చో యాగాధకు. సరియెన 

భా నర ము కుణుర గలదు, అజబేదనగ:_ వ్రఃశీవలి "పేద వాజ్ఞ య 

మందు ౧ 9గురు అఆదిత్యులును ౧౨ మాసముల కధిషస్టైనదేనత 

లుగ పరిగ.శిపబడిరను మాట నిర్వి వాదము. దీనికీ శతపథ 

1 6కి ర్ బృ, అడ. 11% 9 5- 

1వమాణములు. 4 సంవత్సరములో ౧౨ మూసను లున్నపిం 

రా. బా హ్శ్ ఆము 



ననన ననన 

దిశలును, _అందుండు 

వివరింపబడియున్నది, 

162. వైదిక సిలయము. 

పీబే ౧౨ గుప ఆదిత్యులు. ఈయునగముంగు ౧౨ గుగు 

ఆదిత్యులు సంవత్సరములో ౧౨ మాసములకుం కి స  చనత 

లెనప్పుడు, పూర్వయుగ మందు (పూర్వంయుగ ' ర్ గసరు 

ఆదిళ్యులు సంవత్పరములో ౭2 మాసములకు అభ స్ట్న జేనత 

లని వెప్పుటలో “ష్టమేున కాని యూ 

రికిని తట్టలేదు. గారణమేమనగ 

దుండిరనియే ఏరి (భమ. 

బదిగాక బుతు మాస భశీదముబు ఖీ న్న్న సూర నల 

చేతనే గలుగుచున్నవను (_పధానాంగము ] తియారణ్య! 

మంచే ఖండితముగ (గ హీంంపబడు 1ంత్రయు: సళ్ళ | ఫ్రీగ గ్ర ము స 

నున్నది ౭ సంఖ్య ముల వచ్చెనో యాయు*ారఖ స్ యు ఎ 

పోయినను మూ భెవముమూ తమ: సరయెన చెల్ 

పరుచుటకు బు [1 114 తిల, * స సిక్ లు . 

అందు నానాసూర్యులు గలరు; ఏ్షురు సారతృలు గలరు; 

ఏరే యేజ్ష సరు ఆదిత్యులు) లా టసోమా.. 1 పీడ మము 

రఖ్నింపుము. స ఇచ్చట * నానాసూర్యః * అనుపదము 

జర శల అబ అ 

(౦ అనుపదమును ప్గంళి చు సి గ ఆటోల, యున్న ది 



మాసములు, బుతువులు. 168. 

అర్చించెను. దీనివలన ఆస్టలమందు ౭ మాసముల సూర్య 
రశ్చియుం జను, ఆమెకు ఎనిపోదవ కరుమూారుడుంచెను, కాని 

అతడు పరిపక్వస్థితియందు పుట్టలేదు. అనగ ఆస్థలమందు. 
౮ వ మాసము సూర్యరశ్మిగ లమాసము 'కాదసి భావము... 

అనగ అస్థలనుందు దీర్త ఘు రౌత్ ౮వ మాసములో (పారంభ 

మయ్యెనని భానము. ఇదంతయు జరిగినదెప్పుడు ౪ ఈయుగ 
మందుకాదు; పూర్వయుగమందు (పూర్వ స్థంయుగం) బు 
య 72.9 లోనున్న * పూర్వ్య్యంయుగం *  అనుమవూటలు 
చ్భాంబ్ర భావగర్భిత మైనవ, ఇ 'చేరీతిగ సూర్యుని 'యేడుకిరణములు,. 

యేడుగురంములు మొదలగు వర్ణన గ్గ నలన్నియు సులభ గాహ్యా 
ము మునాగలమ- ఒక ఛభొావమే యిన్ని విధములుగ వర్ణి ౧పఫబడినదిం. 

మ్స్సు యడ తెగకుండ మాసముదినను లున్న చోట సూర్య 
ఈ నూ సములయం టె యుండును, తక్కిన ౫ మాసము. 

లును ద్ర్గ ఎ రాతోయే 0, వడుమూసములు సూర్యరశళ్ళియుండి). 
వ మౌ+సమరదు ద్ర్గ స్ రాతి? (ప వేళించుస్థలము'నే ( ్స. 

యా్ోడితి గాధ జెలియ పరుచుచున్నది, ఇంక్ "కవిధ మెనవో 

త్సికీ సరళ స మైన భా వార్థము కుదుర జేకుదురదు, ౮ న సూర్యు 
కు మూ రా గ్ర డుడ ను జ్జ "రో మైన " చ్చెనో నరాతము, మొ ర్స్ 

చచ్చిన, లేగపష కపక్వముగాని) అండ ఇ (గుడ్డు, శేకపత్ని 

సూగ్ముడు పఖ్నీిగ అ'శనీక వోట్ల జు గ్యదము వెప్సీయన్నది. 
గా స్ట ల అ స్తమయామునకు “* భువమూర ” : చని 



క్షే గ్రశీ వైదిక సిలయము, 

చనిపోయినపశ్నీ = చనిపోయిన లేక అస్తమించిన సూర్యుడు 

అనిలర్థముః కనుక యెసిమిదవసూర్యుడు చనిపోయెను అనగా 

అపిబేశమందు సూర్యుడు ముసిమిదవమూాసము”ో ఉృతిజము 

(కిందికి అ స్తమించివోయెనని 'ఛావనము అనగా  యెొనిమిదిన నెల 

చీకటినెల అని యర్థము. బట్టి విచితమగు ప ఉకృలిలతుణము 

(వజంునస్సునుండి త్వరగా క మానిపోజాల
దు. కనుక ఆగు 

తదుపరి దతీణబచేళశములకు నచ్చినను ఈపఫ్తురాతన 

లవణమును వారు తను గ గంధ ములందు ఫూో [| యుగ లయ ఆ 

ముగ నిలుపుకొని యున్నారు. 

ధు్ర)వమండ లమందు 7? మాస 

గల ప్రి బీశ ములుకూూడగ లవని పైన వివడిం ఛచితిమి, క 

ఏనినిగూర్చిళూడ పురాతన గాధిలు గాని సిదర్భన ములుగాని 

యేమైన వేదనాబ్బయమందు నిలిచియున్న నా, మన అద్య 

నశాత్తు వట్ట సిదర్శన ములు (050. న్యదమంముగలవు: వగాన్సి నక 

పరిశీలింతముం 

(1) సూర్యుని గుర ము లు యుడు 

మూళతిమేగాక పది. ( 10-68-9 ) అనికూడ బుగ్వే 

చెప్పుచున్నది, కనుక మొదటి నాక్యమునకం మీకు నెలల 

'సూర్యరశి స్ అని అర్థమైన ప్వూడు రెండవడాసికీకూడ 

చూసములసూర్యరశ్శి యని మీ అర్దము చెప్పక రవ్సకు. గ 

మన సి సిద్ధా జడాంతమంతయు శజకచిన్న నాక్యన పె ననే ఆ? 

( 1..50-
8 ) అని 

క్లో: 

న ము 
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పడవలసిన అవసరనములేదు. ఇంతకంచ బలవ త్తరమైన 

(పమాణము కర ్ర కొౌండయందు మనకు దొరుకుచున్నది. 

(2) బుగ్వేదమందు పలుతానృ్సలలో పలు తెరగులగు: 

“పా్రాచీనయాళ్ఞి కులు”వర్డింపబడిర. ఏరుమనపితరులు(నఃపితర;) 

అసియ్యు మన పురాతనపీతరులు (నఃపూ న్వేపితర ఏఅనియుబుగ్వే 

దము వర్ణించినది.ఏరు పూర్వ కాలమందు యబ్యమ్టుల నేర్పాటు 

వేసీ వానిని నడివీంచుపద్దతు లను, రీతులను, నిర్మాణము చేసి. 

యుండిరి. మానవు లీషద్ధతులను సదా అనుసరించుచు యజ్ఞ 

ములను వేయుచుండవలసీనదస వారు నియమించిరి. అనేకు 

ల నేక పద్ధతుల సవల "నేర్చర+చిరి. ఈయస్ఞ విధాననిర్శ్మాతలలో 

“ మనువు ” ఒక వైయున్నాడు, బు 1, 76,77 లో మనువుచే 

నిర్మింపబడిన యజ్ఞపద్ధతి తక్కినవా రొనర్చినపద్ధతులత" 

పోల్చబ డెను, ఈమనువే గాళశక దుతనితోపాటు అంగిరస,. 

యయాతి అనువారుకూడ 1. 81317 లో (పాచీనయాజ్ఞికులుగ 
ఇచ్పబడిరి. 7111. 49, 18 లో భృగు అంగిరసులును, 

1. 80 16 లో అధర్వః, దధ్యంచ అనువారును, 1. 189, 

0లో దధ్యంచ; అంగిరసు అలి) కణ్వ అనువారును వెప్ప, 

బడికి. 1. 88 5 లో అధర్వణుడు తన యజ్ఞము చేత వార్ష 

మును విశొలము బేసెననియు; అంతట సూర్యుడు ఉ 

ననియు 'ెప్పబడియున్నది. అదిగాకి; 3 ఉట 6 లో అధర్వ 

ణఖులు అంగిర సులు, ననగ్వులు, భృగులు అసి బహువచన 

మూలముగ కొందరు మన పితరులు (నఃపితరఖ) అని ఉదా 



గేర6. వైదిక నిలయ 

వారింపబడిరి ఇంకను 11. లీఉ 12 లో దశగ్వులు వర్గ బళ 

బడిరి, భ్యగులు తమ శ క్రిచే 'చె “ దేవత "తై పోయిన ష్టూడు అధర్వ 

ణుడు తన యజములచే శాంతిని నిలిపెనని శ. 92, 10లో 

గలదు షా 

శ బ్బసాదృశ్య మును బ్ట్ట అధర్వణప పదము 

(అగ్నాని కా పాడు యాజ్ఞ కుడు) అను పాసృపదముణత్ో 

చున్నది అంగి సపదము య్ జ 

కదముతోడను, “ అంగర = రత్త 

గీ ట్రాం న్ టహాణనో 
ఖీ 

అను పారళపదము 

ఛ్ డను సరిపోవ్రచున్నది. పనినిబట్టి . అంగిర; 

జాతులకుకూడ పూర్వపితరులన్ 'యూహించవచ్చును.. న. 
| న బట్టి మనకు తెలియుచున్న సారాంశ మేమనగ్య ఆం వ్రసంతతు 

లన్నియు ఉ శ్రర ధువమండలమందు న్నగాలము. తో మను; ఈ 

ర్వణ, అంగిరసాది కుటుంబముల వారు న ళ్ 

'నడిపిం' చుపద్ధతులను యర్సాటు ఎవేసియు౧ డర / 

కాలమునకు ఆర్యసంతతులు (క్రువమందలమును వ 
'జేశములకు నచ్చి అశేకశాఖలుగ చీలిపోయి! , 
ఇాఖవారు దశ్నీణ'బే జేళములకు వచ్చినకొంత కాలమున నకు బు 

-దమును రచించిరి, అప్పటి కీయజ్ఞపట్ధ పద్ద? తులను మొదటసిర్శిం? 

మను, అంగిరసాదిపు కాతన కుటుం బోములు వీళ్ళే తట్రగ 

"జేవఠలుగను భావింపబడీరి, ఆర స్ట్సం సంతతియంటడు 

'యజ్ఞములను యేళ్చాటువేసి నడి! డిపీంచినడి 
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వా-జీయని బుగ్వేదమందు పలుతాన్సలలో వర్ణ్మింపబడిరి. 
కనుక వీరును మొట్టమొదట మౌానవులే. పీమ్మ్శట కాలము 
గడచినకొలదియు, వారు  జేవతలుగ భావింపబడి 

రన్న చో ఆశ్చర్యము లేదు. ఇప్పుడు మనము పరిశీలింపవలసిన 
యంకే మేమనగ: _ "మొట్టమొదట అర్యసంతతులన్ని యు కలిసి 

ఉ్తరధు)న మండలములో నున్నప్పుడు మను, అంగిరసాది 

యజ్ఞ నిర్మాత 'బేర్పురచిన యజ్ఞములమొక్క- కాలపరిమితిని 

'చెలువునిదర్భనము లేమైన మునకు బుగ్వదమం దు దొరుకునా'? 

నొడికినచో అవి మనథువసిద్దాంత ము 'సమైన బలపరచునా * 

జ మీిషవా రణయయాంశనేము. ” 

అుంగిరసకుటుంబమువా. "జేర ఎరచిన య జ్ ములణమొక్కం- 

కాలపరిమిలిసిగూర్చి "వేద నాబ్బయనుందు నాకు కొంత ఆభా 

రము దొంకినది. తక్కీనమను, అధర్వణ, భృగుమొదలగు 

వ” "కేర్చ గన య జాల కశరిమిటిని గూూడ్చి మ్ వేదనుందును 

నాకు ప్రమాణ ముబు దొరక బేదు. కనుక యిష వ డీఅంగిరసు 

లనుగూగ్చి పఏవారింతము, 

శెంతసూత్ర)ములందు * అంగిరసాం అయనం ” అను 

వాగ్గి కసత మొకటి వర్శింపబడినది కాసి దీని కాలపరిమితి 

కాలపరిమితిని నిర్ణయించుటకు బుణ్య్వేదమం'దే మన కీతర 

సాధనములు గలనవ్స, అంగిరసకుటుంబమంబే "రెండు ప్రధాన 

పలు ( అంగిరస్ తము) గలవు, వారికీ నవగ్వూలు, 



160 వైదిక సిలయము, 

దశగలు ఆఅనిచ్చేరు. పీరుకూడ మన పూర్వవితరు లే 

(నః ఫూ "ర్వే పీతర।;) అసి బుగ్వేదము = పెష్పుచున్న ది, స్ు 

“ జలా యను అసురుని సంవాకడించుటలో యిం దునకు క్యాళజ్ర 

సహాయము ేసిరని వర్షింపబడియ.న్నది. నీరు తమ గానముచే 

యిందు+నకు పోోళ్సాహాముగలిగించి, శొట్టమును, భ్స్సుల 

గ్" ట్ ఆవ్రలను విడిపీంచిరటు, ఏరియొక్క. య థ్ ఇాలపరిమిలిస 

నిర్ధయించుటకు 'రెండుబుక్కు లేగలవ్లు బు 1 కస్ 7లో - 

“అనూనోద (తహ స్తయతో' అ దిరార్చ్ యన దఫమూాసో 

నవగ్వాః” నవగ్వులు పది నెలలు పొడీరి (అర్బించికి, మరియు 

బు ఇ 4రు 11 లో- * ధియంవో అప్పు దధి. న స్వ 'రొం 

యయాతరళొ దశవమూసో నవగా గాః “పెలుతుర్ 

గల మా పార్థనలను "న్ు సట బ్సి పైయంచుడున్నాను య. 

చున్నాను,) ) ఈపార్థనల తో నవగ నటు తమ సపది సలలను 

పూరర్తిచేసిరి ఇదిగాక బు (| 84, ః 

(అనగ ద శగ్వులు) అందరిక ౦కు ముందుగ బలుల సగ్చిర చిప్ 

వారు. ఉవస్పు (_పకాశించుసమయనముందు మమ్మ నుగ, 

పీంంతురుగాక ”= మరియు బు [, 51, ఉలో “" కువిత 

చప సనయూ నన్ వా యా రో బభూాయా డదువసో 

వోఅద్య యేనానవ్శే | ఇవ ్న జీ ఆీళటి 

నేవద్యూవ “ సవగ్వ అంగిరసులపై 

ట్ర మైనను, ఉపుస్నులు విరివిగ | వ్ గీ 
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పదిమాూసములపరిమితి గలవనియ్యుు దీనివలన 'తెలియుచున్న ది= 

పరు తమ యజ్ఞములవలన వేసిన మహత్కా-ర్యములు వర్ణింప 

బడినవి. ఏరు తము యజ్ఞముల చే కొట్టమును పగులగొట్ట 

ఆవులను విడిపించిరి బు 111. 89 5 - * సఖాహ యత 

సఖిభిర్నవగ్వ్వై రభిజ్వౌ సత్వఖి గ్రా అనుగ శ్! సత్యంతదిందో 

దశభిర్షశ గ 0% సూర్యం వవేద తవాసి శమీయంతం! పిరి సహో 

యముతో ఇందుడు అనులవెంట విదకికొనుచు పోగా 

సూర్యు డచ్చట వీకటియందు పడియుం జెను, ( తమసి న్న 

యంతం) బు శ 62,28 లో అంగిరసులే (అనగ నవగరి 

దశగ్వు లే) నమంతటతామేసోయి “వలా” ను సంహారించి, 

సంనత్పరాంతమందు ఆన్హులను ఏడిపించి, సూర్యుని బయటికి 

వీసిళొసి వచ్చిరి (పరివత్ప్స"౮ వలం లఅభిందళ.) 

ఈ యం౦ంశేము లస్నియు (కోడికరింపగ ఠీ సారాంశ 

ములు "బేలుచున్నవి. (౧) నవగ్వ దశ గ్వూలు తమ యజ్ఞము 

లను పదిసిలలలో పూర్తిసెసిరి. (౨) ఈ యజ్ఞములకును ఉవ, 

సోదయమునకును సంబంధము కలదు. (3) సంవత్పరాంత 

మందు వలను సంహరించి ఆఫ్రులను విడిపించు పనిలో ఏరు 

యిందు)నకు తోడ్చడిరి. (ఈ) ఆవులను, విడిపీంచుళొనివచ్చు 

టే యిందుకు పోయిన స్థలమందు సూర్యుడు చీశకటియందు 

వసించియున్నాడుః 

ఈనాలుగు సారాంశములను ఏపులముగ పరిశిలిం 

అంగిరసులు తమ యజ్ఞములను పది నెలలలో (దశ 



మ్ల 

చూసా) పూ ర్తిచేసిరి, అనగ, అర్థ మేమి 0 చది సలటలళో జ 
ఏకు వేయ బేగు, ననగ్యులు యీలముగించిరి. ౧౨ సెల అంద 

. 
ల భ్ ఆవులను (సూర్య (కిరణములను) పవిడీవీం' చుట్టే ముగి, సును 

త్ో డ్పడిరనియు వారు సంవత్పరాంతమందు * “'వల' ను సంహ 

లించి సూర్యుని ఆకాశ మ్నుపై కెల్టి 'శరసియి బు, న్వదము న 

చున్నది. ఈపని ప ప్రతిస: )నత్సరము: జరుగసుపనియస  సవపకు 
కోల 

వ్ 

, మన్నది, ఇదిగా యిందు,ని బే విడిపీం పబ కుట 

సూర్యుడు చీకటిలో పడియుంజనట,. అనగ 
శనుబడరకుండ వీతిజ ముకిఫంది! అస్పమించి వ్ (గ పంట వ పోజు న... 
ళా "వము, త్రస్టువలయను రామేనునివే ' బంధింపబడీన 
సూర్యుని విడిపీంచుట వై యిం దుడు ఎందు వోయి నవలను సుపొ 

శించెను, వీవు జు సూర్యుని విడిపీం చెను. ఈ? స్రమందు 
ఆంగిరనులు తమ యక్ల ము  వేశను, గొన ముల చేతను యిందు 

నకు తోడ్పడి0. 

వేయబడజెను. యమాయ న య 
వలకును యుదము నససచన్న వాలమంన 
నేమోయని కొందరు సర్చును. కా 
యూహాశ్రాదు, వా 

యొుడ తెగక పది నెల 0 లున్నద సి వ్వ ఏన శెను, ర్తి 

మందునుకూడ సాధ్యముశా 'నేరదు, ఈ యజ్ల ములు య: 
నకు ప ర్వము సూర్యరళి స్రయున్న పది నెలలయం బే 
జజెను, ఈ అంగిరసు సులు నివసీంచియున్న ] 



మాసములు బుతునులుం క71 

సూర్యరశ్శి ౧౨ నెలలే యుండియున్న -వో వ్ళు తమయజ్ఞ ము 

లను ౧౦ నెలలలోనే ముగింపవలసిన యావనశ్యకత లేదు. 

ఈపదిమాూసము లై నపిమ్మట సూర్యుడు వలయనురాతసునిబే 

సొనిపోబడి * చిళటియందు బంధింపబజెను, ” కాసి యీాపది 
నెలలయజ్ఞ ములబో ఆుంగిరసు లర్చించిన సోవురసము వేతను, 

హవిర్భాగముల చేతను పోత్పహింపబడినవా డై, యిం దుడు 

వలమిోదికి దంజె త్రిపోయి. ఆతని సంహరించి, సంవత్సరాంత 

మందు తిరిగి సూర్యుని పఏడిపించిను. అంతటిచోవురల సూర్య 
గ రు న చ్చెను. 

ఈ గాధ యొక్క ఛా వార్థ మిష్వుడు కరతలామలక 

మగుచుసేయున్నది. ననగ్వదశ గ్యోది ఆంగిరసులును, తక్కిన 

పా్రచినయ్యా కులును నివసించినస్థలమందు సంవత్సరములో 

పదమాసమనులు సూర్భరశ్మెయుం 'జెననియు,. తక్కిన రెండు 

మూసములలనలో యడ తెగ సినికటియు ౧డిననియుస్థి ఇరపడు చున్నది 

బది ఉ త్త సువమండలనుం దపగ్యవనమగ సాక రో 

బేయు కనుక, వారి య్ఞి సము లయొక గా కాల 

మఈరిమితి పదిమూ సములుగ నుంజెను, 

య. నవ. “ దళగ్వ) యను కాటా 
నం. 

దశ ౫ యను పదములు చేడ్చుటి చే క్ నవగ్వ, దళగ పదము 
లేర్పడు చున్నవి. * నన ” అనగ గ “కా త్త లేక ల్ మ్యుమైన” 



క్ష79 "వెదిక బిలయముః 

యనియు గ్య జు అనగ పోవుటయనియు  శాయనులవారు 

చెప్పిరి. కనుక * నవగ్వ ” అనగ రమ్యముగ పోవుచున్న వారు 

రవ్యుమైన జీవితముగలనారు అని ఛోయనులవిారి అర్ధము, 

అయితే * దళ” అనగ పదియనిరు + 

టకు వీలులేదు, నవగ్వ; దశగ్వ పదములు బు స్యేదమం 7 జె 

కుడలను జంటగ కలివీియే వెష పసృబడుచున్న పి ఈరెండున 

విడదీసి ెప్పబడలేదు. కనుకు ఏినిఫాన యొక 

యుండవలెను. కనుకు ఈ€దళ'” పదము సంఖ 

మైనప్పుడు, * నవ ” పదముకు*డ సంఖ్యావాచక వే యేల 

వలెను, ౮ 

ఇక గ్వ ]7 అనగ అరమేమి *€ దీనికీ ర 

వెప్పబడినపి, గ్య అ జక వశ? (గోవ); బళ గం" 

(వోవుట) అ అనుఅర్థములు ం వచ్చును. దీనిసిబ్ట్టి నవగ్వ దశగ్వ 

పదములకు * త్ మిపి నోవ్రుల। సమక” “పది నోన్ర! గమొగక్క..*” 

అనిగాని, "బ్రేక్ తొమి, దిగ పోవు? 0 ఈ పడిగ పోఫు ఆబ ాాపి 

"ళండువిధములుగ అర్జమువచ్చును, దళగ్వులు వదిమం . గలరని 

బు 111. 89%, 5 చెప్పుటచే రెండవ యర్గమే 

అయినను; యా నవగ్వ; వళగ్యవదమలు 7 యేశవచననోమ 

వాచకములను వర్ణించుటనై యీ మంబే విశేవణమ 
లుగ చాలచోట్ల వ దో గంపబడియున్నవి:. అంనుసు నవగం, 

ద కగ్వు లనగ శ్రా మ్సిది, పదిమందిగలి గ్న , సః మూసీ యని 

'సతిచోటను నిర్ధారణగ చెప్పుటకు ఏలు లేకున్నది. ఉద 

అగ్నకరణములు నవగ్వము ” లని ఇెచ్చబడిన వ. (౪1. 6, 8) 



మాసములు, బుశతువులు, 173 

మగియు, “అ(థిగు ” అను నాతిడు ఈ దశగ్వు డని 711]. 

కేల. నందును “* దధ్యంచ ” అను నాతడు క్ట నవగ్వు ” డని 

130 108-4. నందును ఇెప్పబడియున్నది. కనుక మన 
మూ సా; ఖ్యా వాచక పదములకు జ్రంకొక సరళ మైన యరమును 

స్వ నవలనియున్నది. అచేదనగ :;. సౌయనులవారు తమ 

స్సు (బాసర. “ ఆంగిరసు లలో శ నవగ్వ్యలనియు దళగ్వులనియు 

"రెంపు తెగలు గలన్సః ననగ్య్వులనగ స్మృతమును (అనగ యక్ఞ 

మును) 7 "మ్మిదినెలలలో పూ పూర్తిచేసి లేచునారు. దశగ్వు 

లనగ స్యత్రమును (అనగ య్ఞవ మును) పదినెలలలో పూ. శే 

'జేసువాగు. [అంగిరసో నవా: స్మృతయాగ మనుతిష్టున్తా యే 
నవథిరా సి ? సమాప్య గతా "స్తే నవగ్యాః 1..... ం “నవగ్యా 

నాన 

ననసీతగతయ'” ఇతి యా? స్కో-వ్యా చ? స యేతు దశభిర్మాసై స్ః 

సమాప్య జగ్ము సే స్ దశ గా ర్వ న మరియు ౧. 68,6 కు వ్యాఖ్య 

(వాయుచు శాయనులవా వ చెప్పురున్నారు.. సత్ర మూవీ 

నానా మంగిరసాం మధ్యే శేదన నవసు మాస్పు కర్ణకృతో 

దతిష్ట౯ా "కేచన దశసు మాస్చి్వితి ! ఏవ మంగిరసా మయన 

ముస్త్వమ్ లేపా మగ్ని ర్నవగ్వశ్చ దశగ్వ శ్బోకృ న్య ॥ 

జి స 1597. 11 లలో నవగ్వులును దశగ్వులును తవు సతి 

ములను పదినెలలగలో ఫూర్టిచేసిరని ఎిచిస్పబడియున్నదిః 

కనుక, యిీాముక్కు.నుబ్టు ఇఛాయనులవారిభావను సరియైన 

దని స్పష్టముగ బుజువగుచున్నది. తక్కి.న వారందరు. చెప్పిన 

చీ 



174. వెదిక నిలయము. 

దానికంచబ శాయనులవారు చెప్పినయర్థ మే అగ గ్కార్య 

మైనది. అయితే మన మిట యింకొకయంక్ మును గ్ _ర్ర్ంచ 

వలను బు 477? _- 11 లలో నివగ్వ్య దశగ్వు 

లరువురి విషయములోను పదగిమూసముల ఉపగిమిపిగ ల సత మే 

చెప్పబడియున్నది గాని, నవగ్యుల్నరె ప్ర వ్యెకించి 1. మిం 

మాసముల స్మ్యతము చెప్ప బడ బేదనుట బిజమే. ఎయినను, 

యీశబ్లముల యుత్స ఖి ఫ్సిబట్టి నవగ్య్వలనగ (మి శ్రనీనూస 

ములయజ్ఞమును చేసిన వారనీయు, దశ గ్వులనగ పదడిమూసముల 

యబ్యమ్టును చేసినవారనియు. సాహాసించి చెప్పవచ్చును. 

ఇచ్చట సంఖ్యా భేదమేతప్ప విశేవ మేమియు లేదుగాన దశ 

గ్వులు పదిమవూసములలో వేసీనపవనిజీ నవగ్వులు స్ు ల. 

మాసములలో _చేనిరనుటలో పిత్యేకమైన తా ఇ 
ట్ మేవియు లేదు. సారాంశ మొక్కుటియ)ు ప ఏఛానవిమయ 

-మెంక్క._ శే, 

మన సిద్ధాంతమును, బలపరుచు సిదర్శనమింకొకటి 

గలదు, అంగిరసులు “* విరూఫు ” లని బు 111, 58.7 లో 

చెప్పబడినది. మరియొకచోట విరూప, అంగిరసళ బ్బముల: 
సమానార్థక ములుగ ప/యోగింపబడినప,. ఇదిగాక, ఘు వ 

6 రం" యీ అగ్నౌ పరిజజ్జ గే వరూపానో _చివస్పరి నవ 

న్యోను దశగ్యో అంగిర స్తమః సభాబేవేమ సంవా లే! 

అంగిరసులు విరూపవులనియు, చారు అగ్నశుండి ( ఆకాశము 

నుూజి) పుట్టిరసియు నర్ధ నగలదు. మరియు ఏరిలో నవగ్వదశ 



గ్వులు ఉతములనియు ( అంగిరస సమ, ) దెవసభలో వన్నె 
గ్ నక్కిన వ వార ననియు వర్ణ నగ లదు, ఈ "బుక్కు-లు రెండును మనకు 

ఊవాలముఖ్య మై మనపిం ఇచ్చట విరూపశ బము వశేషణముగ 

ప్రయోగింపబడినది. విరూప అనగ అనేకరూపులు గల అని 
అర్థము, కనుక అంగిరసులలో అనేక జెగలు (పఏరూపముల్యూ 

గలనసియు, ఆ ఫెగలలో యి నవగ్వదశ గ్వ తెగలు (పవధాన 
మైసననియి ( అంగిరసస్తమ ఏ) దినివలన తెలియుచున్నడిం 
రూపశ బ్బము (క్రిందటి య ధ్యాయములో కూడ రాత్రంబవళ్ళ్య 

జంటకు విశేవణముగ పయోగింపబడినది. అది ఆ యథ్యా 

యముడు రాత్ం బవళ్ళే జంటయొుక్క_ పలు తెరగులగు కాల 

పరిమితు లను .వెలుపుమన్నదని స్థిర పర చితిమి. ఇప్పు డిచ్చట 

రాళ ఏర్థ ము వివ్నీతమగు చున్నది. అంగిర సులు చేయు 

స్ఞయు గొ గేం మూసములపరిమితిగల వేగాక యింకను 

అంతకు ' తక్కు-వగాని యెక్కుునగాని మాసములపరిమితి గఆ 

నికూడ దీనిని బట్టి 1 తెలియుచున్నది. అంగిరసులలో ౭ర్కాగ్యా 
౧౦, ౧౧ మాసములు యజ్ఞ ములువేయు పలు తెరగుల వాడు 
(వ్ సిరూపులు 1 గలరు, పఅుయినను పీరిలో గొ ౧౦ మాసముల 

శ వల నవగ్వదశ గ్వులు మాతము ప్రధానులు 

(ఆం నిరస స్తమఖ, దీనినిబలపరుచుటకు బుణ4ీ7_.6లో నొళా 
న స్ట స్తగ్వు” న 4 బీ ర్క -నబడీయు న్నాడు 4 ఇతనితోవాటు 

అంగెరసపు. తుడగు బృహస్పతియు 'ేర్క్కానబ డెను, సప్త 

గ్వ్యుపదమిచ్చట బృహస్పతిని వగ్శించువి సెషణముగా ప్ర నా 



6. "నె దక నిలయము. 
యా 

గింపబడినది.  మరియొకచోట బృవాస్పతి సప్తాస్యుడనియు, 
(అధ, వే. 15 1)లో ద శాస్యుడనియు నర్శింపబ డెను, 

బు 11% 51 4 లో దశగ్వుడు సప్తాస్యుడనియుకూడ _ వర్శింప 
బడినట్లు పైన నుదసారించియుంటిమి. 

దీనినిబట్టి అంగిరసులలో ఇవాల జెగటుగలవనీయు, వారు 

ధు)వమండలమందంతటకు వ్యాప చియుండిరనియు ఒక్కొక్క 

"తెగవారు తాము నివసీంచియున్న పశ దేస మంద సూర్యరశ్శి 

యున్నిమాసములుండునో అన్నిమాస సములలోజీ తవు య గ్గ 

ములను పూ_క్రిచేయు చుండిరనియు దీనివలన విడికమగు చున్న ది. 
ఈనిద్ధాంతముపై పెననే తప్ప యింళొకరీతిగ  యీపదముల 

కన్నిటికిని. మేక వాక్యతను చేఫకార్పుటకు సాధ్యము కాదు, 

పూర ంపు యజ్ఞములు సాధారణముగ 8 మొదలు ౧౧ 

మూసముల పరిమితిగ లె యుం౨ జెడివీ. య దమెన్ని స్న్నూ సములు 

కట్టునో అందరు ెహాూతృలుండిరి. ఏరు నెలకొకరు ౫"్యున 

యజ్హమును నిర్వహిం చుచుండిరి, సూర్యరళ్ళి పూర్తిగ వోయి, 

దీర్చ ర్యాతి (ప వెళించుటతణోడనే యజ్ఞములు సమా శ క్రవయ్యె 

డివీ.  ఈదీర ర్ధ రా్యాతియందు యిం దునకున్ము * వల” కును 

యుద్ధముజరుగును. ఈయుద్ధమందు యిందుడు " నల” ను 

ఓడించి, సంవత్స రాంతమందు (పరివత్స 5) సూర్యుని పిడిపీం 

మను. * పరివత్సెశేయను పదము వాలముఖ్య మైనది, ఏల 

యనగ దీర్చ రాతి) అంత మొందగ నే ప్యాగసంవత్సేర ముకూండ 
, సమ నా ాప్పమం కాం ట్ట సంవత్సరము పారంభ మయ్యె 



(12) నూసములు బుతుశ్రలు, 177 

పదిమూసముల సూర్యరశ సిసార్చి తెలుపు నిదర్శన 
మిుకొకటి * స్గ్చ ులీదుస్పు ” కథలో గానవచ్చుచున్న ది, 
అంధుడును, అశక్కుకును స గోతిలో వడిపోయిన దీర ర్ధృతమస్ప్సను 
నతని అ స ఏబేవతలు రణఖ్మీంచిరని యయాక కసయుక[ా సారాం 
సయుు ఈరభ భారతవుందును, జు' గ్వేదమందును గలను, 
సెరతమంయున్నకథ యేమనగ:_ (ఆదిపర్వము 104 అధ్యా.) 
“కరకు వలన “మమతాొాయుడు “* దీర్ధ తముడు”పు శ్పును. 
పతడు బృనాస్పతీ 'సొపమువలన పట్టును. న వయ్యెు. ఐనను) 
తదు ప జ గనీ "యను భార థను వ్ ఫా మై ఆహమయ”ను 
మైకం ౧ కొడుకుల బనసను. వేడు (గి ఎవాడగుటచే 

న్టియు పుతులును విసుగుజెంది, ఇతని నొక తెచ్చు 
న న సా్చుండ బె్ట గంగలో వదలి వేసిరి. కొంతద నారమిట్లు 

నివోగ్యా “బలి” యను రా జితని రత్నీంచి, తన 
యు టక అివానిపోయరు. ఆ రాజుకు సంతానము బేమిహో 

"ఆత డిమ్మహ తుునివలన తన భార్యయందు ) సంతతిని బడని నిను: 
ఈసంతతియి సెక్కు దేశ ములకు లాజులై ఢి, 

నరు బగవంళు థా ఆ కక్ట యఅయయాకగ గి మకు కొద్దిమార్చులతో 

గలను. దీర నూను లేయుడనియు, ఉరత్యుదనియ 
గలదు, . ఉత శత్యునివ లన మమళతాయందు ప్యుక్టునని 
యర్థము, ) ద్ర్స ఎలేముడు “* దాస తన * వలన అగ్నియం 
గు ళు సతీయంసిను ముం చబడీ నాధపడు. దు తన్ను రఖ్మీంప 

వనలనీనదసని అశ్విని ; 'చేవతలను 'వేడికశొ సను. అంతట అగ్ని వచ్చి 



178 "దిక్ నిలయముః 
తనా 

దర తమునకు న్నేతదృస్టి నిచ్చెను. (ఒక "దేవత చెనినపసిస 

యింకొక బేవత కంటగట్టుట బుగందనుందు సహాజ మే. 

అనగ, అశ్విని బెవతలు న్ తముసి రన్నీంచిగవి ఈ అర్ధము, ఈ 

కథయంతయు బు దము “హముదటి మండలబమందు ౨/4. 

సూ_క్షములలో వర్ణింపబడినది. + సరిత, అన్వనులన ఒక్క. 

దీర్ధ్స తముజేగాక చ్యననుకు, సందనుగు ముద అనసువా రస కులు 

రశ్షీంపబడిరి; ఆర్ గ్యవ వంతుటుగ జయబడిరి శతిఫల 8] 

కిని తాత్పర్య మేమి నీత్రకాలమందు చిక్కి పోయిన స 

తిరిగి తేజబోవంతుడగుటయీ  యీకథలయొక్క.. 

పండితులు తలంచుచున్నారు.. కాసి యాగాధలలో కొ; 

వోట్ల 6 -వీజ్రట్రిల్రో పడియున్న సూర్యునిన ల అను వర్ణనలు 

గ లన్ఫు, కనుక, యాశథ లలో నీత శాలమంగా న. పగ 3 

సూర్యుజే యుద్లేశింపబడినాడని చ 

“శీవలను చీకటిలో సివసు సించియున్న లాల అనగ 

వీతిజము[కింది! _గంకిపోయిన.... --సూర్యుడు 6 

డనుట స్పష్టము, ఈకథ సింకను పరిశీలి' తముగ స్ట 

బు [0 156, 6 (దీర్ధత్రమా మామ తేయోజుబుర్యా 
దశ మే యుగ + అపామర్థం యతీనాం (బహ (భ్ రథః, ] 

యిట్లు చెప్పబడినది. ' మామ "తేయుడగు. త్ర్గ ము! సు పదియవ 

యుగమందు అ సరు డే న, టముగ మ్యుస్థాన మునకు సున జ న్న్న 

నీళ్ళకు బే |. అసార( ఫయయ్యును. “ చదియవయు గ 
మనగ నేమి ర్“ తమగ న్యుస్థాన మునక్సు పో న "అనగ జ! 

్ట నును సస " అనగ | న్న గ, స్ 

శష్టు శ వ. | | 

ఖ్న్య న్ష (| క 

వల పై 

సం. లీ టి. ల | 
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అర్థ మేమి $ ఈ రెండు వాక్యములవై నను పండితులు వాల 

వివాదపడిరి తక్కిన కథయంతయు బహునులభముగనే 

యున్నది. * పదియవయుగ” వమొనువూటలోనున్న * యుగ ౫” 
మనుపదముపవయమై పలున్సరు పలు తెరగులుగ అర్థము: 

చెప్పూదున్నారు, 

౧. యుగమనగ- (వేదాంగజ్యోతిప ము ననుసరించి), 
అయి బేండని ) శొందరర్థ్యము 2 వెఖ్టిరి. దీనిని బట్టి దీర్గ తముడు తన 

గం వ యేట అశక్తుడయ్యెనని భఛాఏంపవలెను' 

౨ పాశ్చాత్య పండితులు యుగమునగ మనుమ్య, 
సంతతియసి అర్థము చెప్పుచున్నారు, యుగ మనుపదము 

బుగ్యేదమందు' ఇకాలవాచకవము కానేకాదని ఇ వారి గట్టిమతముం 

ర. పోల ు నాభార్యుల ఐ వారు మహీధరుడు  చొుందలగు. 

పండితు గీయుగ పదమునకు కాలవాచకమగు నర్థ మేగాక 

ఆయోూోగము ” లేక * జంట.” యను అర్థములనుకూడ 

“వప్పీయుండిరి, కనుక దీపసిబట్టి * యుగ” మను స బ్బమున కు 
వము “డర్గిములను “చెప్పవ చ్చును. (ఒకటి రాతిింబవళ్ న జంట 

శ్ రండు) “రెంటు సెిబలజంట బుతున్సు = థటుర్రగాన్సి, 
త . బేల నో . ట్ ల గా | , యులు కలో ఏ. జాట్ల | భ్ జ జీ ల 

( మూ కు ౦౧దు పులు ముఅలబజింటు (మూ సము ) లకి నరా సందు 
న 

య. |] అర్ధము వేనికొనన “న్పను.. సంగ వవ 

7% ం . | 
.. ఖా? స జ తయ 

. ఖీ | ॥| / ఖు సి / 1. 

న 



గ్షే్ర0 వెదిక నిలయ ము, 

గాని * అనుశబ్బములకు గాని భా వార్థ్యము స్పష్ట పడుట లేదు. 

'కనుక మన మింకొాక మూర్షము నారయనలసీయున్న ది, 

బుగ్వేద మందు*్యయుేే యుగ” యన పదము ౫, 

౬ స్ట సు పియోగింపబడియున్నది. ఈ సలములలో ౬ స్ధలములందు ఘు రొగంపటబి టు న్నది. ఈ స్స్ములల్ 

శనాయనులవారు * కాలపరిమితి *” యనునరముసే వెవ్పియుం 
భా సి 

డ్రిం నురకొన్ని చో ట్ల ల్ు గ్తర యుగాసి” 2౫ ( యివి కాల 

ములు ) “ ఉత్తేేయుగే ”. (యిటీనలికాలముదు ) అను 

“* జీవానాం పథమే యు అనుపదముటు "దేవతల పానన 

“కోలములను తదుపరిశాలములను .శబిపువర్ణమం టే 

గింపబడినవి, ఇచ్చట 6 "దేవానాం *” అనుపదము బహువచ 

నము, యుగపదము యేశవచనము కనుక యా పదమునకు 

“* జివతలసంతతులు ” అని అర్థ మువెష్పుటకు సిబుపడరా, 

| కతా 

పాచీనకాలముందు. దేవతలమమొక్క- సృష్టిని ( ఉత్ప్టిసి ) 

గూర్చి యిట వివరింపబడు-చున్న ది* గనుక పూర్యోో తృగసందర్భి 

మును బట్టికూడ యాపదను కాలవాచక మే యని స్పష్ట్రపడు 

చున్నది. * జేనానాం (యుగం ” అనుపదమునకు ళ్ జీవత 

యొక్క- కొలను ౫ అని అర్థమైన-చో ఓఓ మనుష్యూ నా! 

“ మనుష్యూ యుగా 7” అనుపదములకు “ మూననవ్రులయొక్క- 

శాలము ” అనియీల అర్థమువెప్పకూడదో యూహీంపజాల 

| కున్నాను. కదూనుపూ యుగొయనుపదనమునకు కాలవాచక 

ముగతప్ప మరి యిశొకనిధముగ అర్ధము చెప్తుటకుఅసలు సే 



మాసములు బుతున్హలు. 131! 

'లేనిబుక్తులు'రెండు బుశ్వదమందు గలవు, ఉదాహారణము :- 
బు *5ఓ, 4ఉలో *వి శ్వయే మాూానుహోయుగా వాంతిమ ర ర్త్షైం 

రివ; ”_ అర్థము - [ పాంతిజరవ్నీంచు (క్రియా పదము); విశ్వే 
యే=వారందరు (ప్రుథమావిభక్షి కర్త) మృుర్జ్యంజమనుమ్యుని. 
(కర్మ) రివః=కష్టమునుండి (పంచమి); మానుపూ యుగాజ 
దీసి యరగ్ధ మును _పస్తుతణు వదలి'వేయుదము “ దమూనుపూ 

ముగా అను కదమును (స్తుతము వదలివేసి భూచిన-వో 
యింతవరకు తేలినయర్థ "మేమనగ ; _ “మనువ్యుసి కష్టమునుండి 

రవ్మీంచు వొ రందరు | అయితే, యిష్తుడు " ' చూను 

పూయుగా” అన అర్హమేమి ౪ దినిని పె పై నాక్యముతో అతుకుట. 

యెట్లు 0 దీనికి “ మునుమ్యసంతతులను ౫” అని అర్థము చేసిన 

చో, అత్యు క్రి కదోవము సంభవించును. యులననగ $. పాంటి 

(రత్మంచు అను (కియకు “ మనుమ్యుని ”. అనుకర్శ యిది 

వర కే యున్నది ఫ కనుక “మనుష్య సంతతులను” అను 
యింకొక కర్మ నివ 0 యోూజవమగును. ఒక వేళ రెండు కర్శ 
లున్నవని యంగీకరించినను, వానిని కలుపుటకు “చ” _ వంటి 

సముచ్చయపద 'మేదియు. నిట గానరాదు, అందుచే యవొ- 

యర్ధ మిచ్చట అతకదు. శ్ర అయినను మాక్పిముల్లరు పండితు. 

జ యర ము పట్టుకొని. (పలాడుచున్నాడు) కనుక, “మూనుసాూ. 

టు | అను “పదమునకు శాలసూచకమైన అర్థము నే చెప్ప 

వలెను. అట్టయిస-వో యీాబుక్కు.నకువచ్చు అర్థమేన మనగ :-_ 

“ మూనవయుగము ( శాలము) లందు మనుష్య కష్టముల 



నుండి రథ్నీంచు నా రందరు- (అనగ మరుత్తు లను'దేనతలు 

“అసి పూర్యో్తీ నర సందర్భము. త్ర యర్గమిచ్చట న. 

అతుకుచున్నది. ఇంతకంశు సహేతుకమైన నిస యు, సరళ మై 

నట్టియు లర్థ మింకొకటి గానరాదు, సన్ పండితు, కును యా 

యర్థమునే యంగీశ8ం వెను. 

| ఇంకోక వాక్యమును నీమర్శింతము: 

బుతొావానమ్ వుహివం వ్ సదర్శ తం 

(బుజుమాగ్దుడును) (బలిష్టుడున్సు (అందరికి క్రనుపడువాడును) 

(1) (2 (ఓ 
'అగ్నిమ్ సున్మ్నూయ దథి”గే ఫురో జనాః 

(అస్నిన్సి . (శ్రేయస్సుకొరకు) (ఊంచుకొనిరి) (యెదుట) (జనులు) 
(కళ్ళ) (య) (కను 

శ్రుత్ _ కర్ణం స్మపతన్ _ తమమ్ 
(శృద్ధయమైన ెవులనల) (విశాలతీనుమైస్స 

(థు (5) 
తా గరా దై న్యం మూనుషూయుగా 

(నిన్ను) _(స్తోతుములతో) (చేవ తా సంబంధమైన) (0 

(6) 
(1) మొదలు (6) వరకుగల పదములు ఆ లి 

వర్షించు విశేషణములై యున్నవి. “ మానుపాయు? 
చిపరిపదమును వదలి వేసిన-నో శేలు ఆ అర్గమే మనగ- 
కగుణములుగల అగ్నిని పిజలు తవు ంియస్పుళొర క 

తమయెదుట న. ౫ తుచ మాను 
పొయుగా అనుపదము నిప్పూడెట్లతుకవలెను ? దీనికి కాల 



సూచ కారమును పెప్పిన-వో పై వాక్యముతో చక్కగ 
అతుకును. ఎట్లనగ:- “ పూరోక్తగుణములుగల అగ్నిని 
ప్యజలు మానవయుగను (కాలము) లందు తమ [శేయస్సు 
కొరై సోతపాళములతో తము యొదుటనుంచుకొనిరి, * 

కాన్సి (గిఫిత్ పండితు ఉయర్థమును చెప్పక, “మూనవ 
సంతతులను” అని చెప్పెను. అందుచే అసలు బుక్కులో 
"ఖేని [కా నో కియాపద ము సొనడాసని అష్వు తెచ్చుకళానవలసి 

న చ్చాను, * మూనవసంతతులు అగ్నిని సో తపాళములతో 
గ "ళ్పు వాసిసి ఇయుచున్నారు ”, ఇచ్చట ళ్ గ్గ "ప్చ వాసిని. 
చేయుచున్నారు ౫ అను (క్రియాపదము బుక్కుులో లేజీ లేదు. 

అసటు నిజార్థమును 'నెలిసనిఖానకు యేదోవిధముగ అతుకులు 

| సతు. నను యొున్నితికముకలు. పడ 

వలసినచ్చునొ" ప్నినిబట్టి స్పష్టమగుచున్నది. 

త బుక్కే వాజససేయసంహితయందునూడ గలదు 

బ్ర చ్చట మసా-ధరుడునూాడ యిశఃయ ర మునే ఇచెప్పెనుః 

“ మూనుపూ యుగా” యను పదము * జనాః” * వార్త్యాః స 
అను పదములతో కలినియుండీ, యచ్చట యుగమునరకు 

ఘండితముగ ఇకాలసూ న కారము తప్ప యింకోగ్ష యర్థము 

నసలు వెప్పుటకు వీలే లేని న్లలములు బుగ్వోదమం దింంజే 
గలవు, ఒకసారి ఒళశానొక పదమునకు ఖండితమైన యర్థ్ 

మును నిర్ణయించిన వీమ్ముట; పూర్యోో త్రరసందర్భ ములకు 
భంగము లేనిచో, ఆ యర్థ మే యితరస్థలములందుకూడ అంగీక 

"స్స న, దడలచినచో మొ ట్ పం 



13డ్తీ వె దిక ఏవిలయము, 

రింపదగియున్నది. యాస్కాలా య్యులవంటి ఛామ్య కారులు "వేద 

వాక్యముల కర్థము పప్పుటలో యీవమార్షము'నే యనవలంమిం 

చిరి. కనుక మన మిష్పూ డిచ్చట వింమా+గ్లమును (క్కు 

"లేదు, “మూనుషాయుగా” అనగ “మాూనవయుగములు జేక 

“కాలములు” అని యర్థము చెప్పిల్మి. అయిణే ఈ యుగమన౫ 

యెంతకాలమో మన మిష్పుడుఖండితముగ సిర యురళున సం స సుతి స్సీ 

యున్నది. అధర్వణ వేదము ౪111. 8,821 ని బట్టి యుగమనగ 
జి 

పదివేల సంవత్పరములకు తక్కు.వగాని. శాలమస శెలియు 

చున్నది. గాని బహుపాంచినమగు బు ( దమంగ ” 

పదమంతకంశు వొలతక్కు.వశాలమును సూచించపెనని చెప్పు 

టకు దృఖ మైనయ"- భార ములు గలఫప్పు, బు? గ్జదమందు 

“ చిథమా ” ( యొదటి ) ఉవస్ఫునుగూర్చియు. “" ఆయీ 

నాం పృథమా ” ( రాబోవువానిలో "ముదటి ఉవస్సును 

గూర్చియు, “ అవమా ” ( చిట్టదినరి ఉవస్సునుగూ+స్పియి 

పలుతానృలలో జేర్కొనబజ ఉవస్సునకు *” మొద! 

దినము 'నెలీయన * ని మరియొగో 'సరొ-నజబ ఇను, 

6 (పథమ ఉమను రన్లో మూడు ఈ సంవత్సర ముల" నచ్చ 

మొదటి ఉవసు ఏ లేక "సంవత నర్ ముషమొక గ్ర ముదటినొడు 

వచ్చు ఉవస్సు ” అని అర్థ మూ చ! ప్పీననే ఫా ై క్కగ 

బోధ పడును. అట్లయిన మ్య “ పథమ ' యనుపదము 9 సార్గక గ్ల 

పగునుగాని యింకొకవిధ మైనో కాజాలదు. సీనికి: సొద గ్యమ? గ 
బ్రాాహ శ్రణములలో పియోగింపబడిన న పిథమా రాత); ( 
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యను పదమును భూడవచ్చును. కనుకు * ప్రథమా ” 
* అవమూా ” ఉపస్స్పు లాశాళమందు సంవత్పరముయొక్క_ 
ఆద్య౧తములను చెలుపునవిగ నున్నవి. _వెదికఉవస్సులను 
గూర్చి గవ, అధ్యాయమందు చేసినవివరణమునుబట్టి వ్ 
'రింపగ మన మిట్టని నిశ్చయింపవచ్చును. దీర్స రాత్రి యంత 
'మొందగ నే ఉవస్సులు పారంభమగును. ఈ యువస్పులతో 
నూతన సంవత్సరము పారంభమగునుం ఇట్లు నూతన సంవత్సర 
మును ప్రారంభించు ఉవస్పమూహములోనికైన “వొంవటి 
ఉవస్పే యీగీతిగ బుగ్వదవుందు * పిథమా ” ఉవస్పని 
వస్మిగపబడినది. 

బు 1, 124 2 1, 92, 11. లలో యా ప్రథమ 
యువస్సు “ మానువయుగముల నడిపించుచున్నది ” (పిమి 
నత్ మనుష్యా యుగాస్సి అని యున్నది. మరియు 1, 115, 8 

ల్ో “ఉవస్సు కనిపీంచగ నే సత్పురుషులు యుగములను 

విస్తరింతురు అనగ విష్వుదురు.” (యతా నరో 'చేవయంతో 
యుగాని వితన్వ లే). ఈ రెంటిలో మొదటి వాక్యమందు 
“* మానుషూ యుగాని” పదములోనున్న “యుగ” శబమునకు 
నాలవాచక మైన యర్థమే శౌప్పీతీరవలెనని స్పష్టముగ .గాన్నిం 
చుచున్నది. ఈ _(ప్రథమయువస్సు వచ్చి దివ్యనతేములను 
(దె వ్వాసి వతాని _పారంభించుచున్నదసియు, మానుష 
యుగములను న ర యా వాక్యమందు 
న న్రీంపబడియున్నదది. అసగ, యా "మొదటి యువస్సుతో 

డిపీంచుచున షదసయ 



56 వైదిక నిలయము, 

యజ్ఞ యాగాది కర్మలును, “వూనువమయుగము” లను పప్పేరు 

గల కాలభాగముల నడకయు (పారంభమయ్యెనని క... 

ము, అనగ మానుషయుగములటెక్క. యీ యువస్తుతో 

(పారంభమయ్యెనసి భావము, ఈ రీతిగ్య మా+నువయుగము 

లకును, (కథమ యువస్సు సకును యెడ బాయకుండ  సేర్పడిన 

బంధమునుబట్టి “వూనువు యుగము” ముక్క. కాలపరిమితిని 

మన మిష్పుడు బహుసులభముగ సిశ్చయిం పనచ్పును. 

వమూనువ, యుగ ములు గ సంవత్సరము. ట్ గ్రా జ్జ 1. మా + 

యువస్సుత _సారంభ మైన- చో యిపి సా వత్సరము ము క్క ॥ 

ఓ అవవమూ ”  యువసు స్పుః తో నంత కొుందన'ఎను, కనుక "బె 

త్తనుపై మానువ యుగములన్నియుగలిసి సంవత్సర ములో 
మొందటి యుషస్ఫునకును, చిట్టదివవ యువస్సునకును మధ్య 

నున్న శాలపరిమూణ మును 'జెలుపుచున్న వి. కనుకు బక్క 

మూనువ యుగముయొక్క_ పరిమితి యీూసంన త్స ర్ "గా 

మాణముకంళ తక్కుువయని నిశ్చయమగుచున్న ది, 

దీర తమునిగాధ నటుంచ్చి మనమిష్తూకు బుగ్వోద 

పిమాణములనుబట్టి ఆండు ముఖ్యసారాంశ ములను నేల్చి 

తిమి*, (౧) *“మానుషయుగములు ” అనగ సంవత్సర ముః 

మొదటి యుషస్సునకును చిట్టచివరి యువస్సునకును మధ్య 

నున్న మొత్త వపు కాలపరిమూణ'మేగాని, “భూ గ 

అనిపా శ్చాత్యులు చెప్పిన అర్ధ ముకాదు, ఆ)“, / యుగ 

పదము సంవత్సరమునకం"కు 'కకళ్ళువ. కాటమ 

చున్నది, 
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ఈ "రెంగు.. సారాంశములనుబట్టి _ భూచినచో, 
దీర్ధృతముసి గాధయందున్న, య దీర్స తముడు పదియవ 

యుగమందు ముసలి వాడయ్యె 2 నను వొక్యమునకు అర్థ ను 

కసరతలాముబక  మగుచుజే యున్నది, ఈ గాధలో నున్న 

“యుగ” శబ్దమును “ మానుపాయుగ *” లోనున్న “యుగి 
సబ్బమును ఒక 'టయైనచో, “దీర్టతముడు వదియవ నెలయందు 

ముసలి వాడయ్యెగనని పై వాక్యమున కర్ధమగుచున సద ఈగాధ 

సౌరగాధయెనచో. దీని భావ మేమనగు_ సూర్యుడు 

(దీర్టృతముడు) పదియన నెలయందు ముసలివా డయ్యెను”ం 

(పశమా  అవమా ఉపస్సులనుధ్య (అనగ సంవత్పరము 

మొక్క. అద్యంతములకు నడుము పదియుగములు గలనసి 
సీనివలన 'దెలియుచున్నది. కనుక యిచ్చట యుగమనగ నెల 
యనియే అర్థము చెప్పవలెను. నలననగ;- సంవత్సరాద్యంత 

' ములకు నడుమ పదిరోజులు గలవన్నను, పదిపతుములు గల 
వన్నను సంవత్పరశాలపరిసుతి కిది బహు తక్కువగును__ 

వాలదు, ఫోస్, పదిబుతువులన్న చో సంవత్పరమునకు మించి 

పోన్సను. నుక యుగమనగ నెలయనియేీ అర్ధము వెప్పితీర 
. స 

వలెను వేచే యగ్థము._ "చెప్పుటకు ఏలు లేదు. వేయీల, 
టర్ధృతముడనగ  పదియవనూసమందు ముసలినాలై పోయిన 

సూర్యుడే. అతడు నీటి వవాహముపై, స్వారి చేయుచు'పోయి, 

ఫే తిజమ్ము కిందనున్న సము దము శోపడిపోయెను,(౪711. &9,2) 
ఈనీటికి అర్థమేమి ? వరుణుని పరిపాలన్నకిందనున్న జలమే 



టా స 

నిజార్థమును మరుగుపరచిరి, / ఈభర్చవలన యుగ్మ, 

1ప8 "పె దక నిలయము, 
రాం 

యానీరు. వగుణుని ఆజ్ఞచే యిీఈంాజలము (చవహించును. రం 

నీటియందు సూర్యుని (వయాణమున్న క్ర కె వరుణు నెక కాలు 

వను తవ్వించెనట (171%. ఉం 1-4 12. 284 11. 8 

ఇందుడు వృ తాసురుని సంహరించి సూర్యుని వి న్ 

యీికాలువలోనున్న సిటి పనాహ పహాము"సం బడీ సూర్యుడు 

పైకి కొట్టుకొని వచ్చునట. (1, 51, ఉ ఈ సటినిగూర్చి 

యింకొక అధ్యాయములో ముందు చర్చించేదవు, 

పిస్తుతము మనము గ౦హించవలసిన దేమనగ ;--- ఉతిజము 

క్రిందనున్న సము దములో నుండి పైకివచ్చి; పదిమాసములు 

మానవులకు సూర్యరశ్ళ్ నిచ్చి) తదుపరి లెండుమూసములు 

వారల సముద+ములో గ్ఫుంకిపోవ్చు ఉ తర ధు)వమండల 

సూర్యుడే దీర్ణతముడు పదిమూసములలో తమయబ్లములను 
ముగించు దశగ్వుల చరితిముతో యాగాధ సర్వపధిముల 

తూచినట్లు సరివోన్చచున్న ది. 

వై 

యుగ” శ బ్రమునుగూర్చి ననిచ్చట యింతవిపులముగ 

చర్చించియుంని. “కారణమేమనగ . ప భార్య? పండితులును 

మా -సమను. అర్థమే ర బు" నట నుందు ఉగ ఉల 

ఫకులవలన న నిశ్చయం చియన్నారు. వారు యుగ' కబ్లమన ళు 
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సంగమము బేక సంచోగము అను అర్ధమును వీసిఫాని య్యూసు 
వా?సియున్నారు. గ చందన కళలను గ ర్చించుట బచాు 

ను ముః ఈ చంద్రకళలు జోతిక్షోళముల సంయోగమును 

(యుగమును) బట్టియ కలుగుచున్నవగుటచే యుగ శ బె 
ప్రాప్రధమమున కాలమాననాచకమైన అర్థ 

మేర్పడియు ఎడవచ్చువని పీబరు పండితుడు తలఎచుచున్నా డు” 

ఉల లలలం పిన్నుట రంగాచార్యుల వారు సూ్యేందు సంగమము 

కు (అమావాస్యకు _పాచీనపదమగు “ దర్శ *” యను 
"శీకుునుకూడ నుదడాహారించి యిట్లు వా్రాయుచున్నారు, ళం జు 

ర్యేందు సంగమము చేగాక్ష, మనపూర్వులు తదితరములగు 
ట్ ఫ్ర్తిట్లల్ సంమోూాముు న సపేకములను మూ చియుష్ష స్న ట్రనేక 

సిదర్శ్భనములు గలవు. అయినను, ఫనియన్నిటిశోను ముఖ్య 
ముగ (అందరికిని సులభముగ గన్బట్టు ) యీసూ శ్యేందుసంగ 
నుమునుండి యే మొట్ట వెొందట “యుగ శబ్దమునకు కాల 
మయమూనవాచ క్రంన య ర్థ మేరస్ప్చుడియు౨డణును. అనగ, అవూ వాస్య 

కును మరియొక అమావాస్యకును గల మధ్య కాలమున 'ే 
“యుగ” మని"పేకు మొట్టమొదట వచ్చియుండవచ్చును. 
దీసిసిబ్ట యుగశ బమునకు మొట్ట మొదటియర్థము. చాంది 

శు నూసమసి యే యేర్చడు చున్నది. 
పదిగాగ “మూానువ యుగముల చక మును నడిపీంచు 

నది * ప్రధమూ+* *” యుమౌస్పని చెప్పూువాక్యమును పె ననుదవా 

రించియుుటిమిం ఈ వాక్యమును బు య 189, 6తో వోబ్చి 

ఖ్ సట | 

సంవ నాం 

నల ( 
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శచరాడుడు, ఇంద్రుడు వృ,తాసురుని స సంసారించి, ఉవస్సును, 

సూర్యుని వై పెకిలెచ్చి ఆకాశమందు * మూసనుల నడనను 

శుళ్చాటువేసె ను” అని యాబుక్కు.నందుగ లదు, ఈరెండు 

వాక్యములనుబట్టి చరాచినను, 'మొదటియుషస్పుణ" " ' పారంభ 

మైన కాలమోనచక)ము మాసచకశమని య 

చున్నది. కనుక ౮ మానుపూయు గా  అఈునగ మూగ. గ్ల శ్ర 

మందు ఉ త్తరధువమువద్త సూర్యరశయున్న మాసములు - 

నాని యర్థ ర మురుడు నా! ఈనూనుమ యుగముల
ం జీ ( 

శ యిర్థ ముగ స్థా గనరచువాగ ప్టము ఫింశన సగ ములు 

బుగ్యేదమందోగ లవు.కానీ; యాయసని షవోట ఏను పాగా . 

ఇఛండితులు ౦ వమూనుపూయుగా లి" యనుపషదవ నరం ఓ జూానన 

సంతతులు, "లేక తెగలు” అను అర్థము చెష టీ నవి యెవరి 

కిని బోధ పడియుండ లేదు, ఉదాహ5ణము:_ బు 111, 6, 

12. “ అందరుసు తమ (సోమరసపు) ౧౬ బల సెత్సి మానువ 

యుగములందు యిందు)ని అహోనింతురు.. ఈ వాక్య మునకు 

గొఫిల్ గారు వెప్పిన అర్థమేమన . ల మాన 'నబాతుల 

“వారందరును యిం (దుసి ఆ; ప్! ళ్వసిం తురుు ల ఇసి యమాయ గ్గ కం? 

శ్ర ర్యా త్వర సందర్భములల్" ఇజంతమాత గ్ ం నచుకుట బోదు, 

ఇంకొక యుజాహరణ ; ఖ్ 11, లలి ) హ్ అట ్న శ స్వం అనుట ప 

"నటు ఓ శ్ . ఖీ న ప గ్ 1. గో గి ఖీ 
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మప జ్యుడ' యా. ఈ నాక్యమున కర్ధమేమనగ్య 
ర్స అన్ని న్ు ) మూనువయుగములందును, అఖిండరాతు 

య | క్ ను “వసుంరనపు, చున్నాన్టు, ఇచ్చుట (ఓ మూనుషయుగ, శ్రి 

ఖల 
న. 

ప్రో 

“మపః ” అను పదములు "రెండును జంటగ (శ యోగింపబడి 
నన్, ది అత్యవసరమైన వి వివయమే. "వలననగ:_ అగ్ని సంవ 
ల్సెంము పెడనవ్రునను వెలుగుచునే యుండును. కాని *వు నువ 
యు**” యను శబ్ద్బమందు దీర్త ర్స దినసమును, రా తీంబవళ్ళతో 
పానీ న న్నది నములును మాత్రమే యిమిడియున్నవి, గాన్ని 

గ్ర 

సంవత్సర మంతయు పూూర్రిగ యిమిడియుండ లేదు ___ అనగ 
ద్గ్గ్ రొ యుమిడియుండలేదు. కనుక 'యూాో మానువు 
యుగాెక్టు దీర్గ [రాతిని (యప ఏ కూడ కలిపిన సగాని సౌర 
సంవత్సరము "పూ గి కానేరదు, కనున బు 11. కిల లో (=. న. 

సూగ్ర సంవత్సర మును ప్లూ రగ చెప్పవలన వచ్చి స్పైనప్పుడు 
ళా అనువు యుగా [ న. యను పదముల "రెంటిపి 

జంటగ డురొ్కొ-నక తపస్పదయ్యెను. 

“తః” అనగ యెడ తెగని, చేక అఖండర్మాతు 
లే ( అంగట౧0015 ౧1౬83 ) మొన్చముల్ధరు వపండిచుడు 

ప్ర యగ్గమునే. చెప్పెను. "కాని. చాసిలోని 
వ. త. గ అతో సా బలీ ఇతో, నం. . ల ్య ప పాన శ [ ఖల్ అయ్యా (4 శ భి ఆర్గ్య ("న బెవమును య ఎవాంకుజొాలటక మోమ్సనళ్సు, ౯ =. 

సు . 
/ ల్ ఈ ॥ ల కో నం. గ] ఫై మొడ్ స చిళి స తు అందు మూానవజాతు కరా టు 

వలు మిస వ. న అపాన 
వ. నం. ఖీ ళ్ శ్ ; షం న మ అ ః జ (త! స పండితులు హ్ నం య. 

[| 
ళు గ  . నలు . స |. ప. నం. . ॥ స లు గ య. ము సాం | ఖ్. నరాంసునుటు * యు జ. వటుంగుటుయను” స్ో 



192 నెదిక సిలయము, 

మేమో సుబోధకముగ లేదు. తమపః=అనగ ఎడ గని రాత్రు) 

లేమైనచో డే గ్రరయవమండలదు ను బు ౬ ద్ర్గ స్ప రొతి మ 

తప్ప "వేరొండు లేదు. కనుక యీదీర్ధ్హ రాతిపోగా మిగిలిన 

సారస సంవత్సర భాగమే యా నినువయుగా యిల 

కాకూడదు * ఈతు పః శబముమానుషవయుగా గబముణో 

జంటగ కలిపిదయు యే చెష్ప్రబడియన్నది. గనుక, స్ని భ్ నయొకటి దు 

మైయుండక తప్పదు 

బు ప 16, 19. కీపహాడ పండితు లిట్టి యపార్థ 

ముల 'నేకల్పించిరి * తపః మబేమ శరదళ్చపూ్వీ: టీ “క 

న్యునేకబుతున్సుందును, ర్మ్యాతులందును, సంతోషీంతుము 

గాక” ఇచ్చట / బుతువులు, రాత్రులు,” అనునవి ద్వంద్వ 

సమాసముగ ప్రయోగింపబడినది. కాని ' ' బుతుపు” లంబే 

“రారు లు కరడ యమిడియున్న నన ప గ్య సంది తులు 

కంటగట్టిరి. అందుజే యా శెంచుపదనులను గటుపు “చ 

యను “ ఫిత్యయము నివృ్ర్ర యోజనమగుచున్నది. శాన, 
యయారెంటిని కలిపి యర్ల్గముఇెప్పీనవో, “ మేము దీర 

గొ ఖు 
(మప తోడను, బుతువులతోడను శలిసియున్న సంవత్స 
రోము నందంతటను సంతోషించుచుందుముగాక, * అని సరళ 

మైన అర్థ మేర్చడగ లదు. ఈపండితులకు ఉ _త్రరధు9వసిద్ధా గ 

తము తెలీయకపోవుటచే, బుతువ్రులందును, యుగములందును 

“శాతు”. లిమిడియేయున్నవని వా రపోహపడియుండిర. 
“ మానుషయుగములందును, * బుతువు ' లందును * దీర్ధ్య 



(8) మూసముల్సు బుతువులు, 198 

ర్యాతి యిమిడియుండ లేదను ఉత్తరధు)వలషణము పాపమా 
పండితులకు జలియదు. 

సాగాంశ మేమసగ:___ “మానువయుగా *” యనుపద 
సే “ తుపక”* యను పదమును జంటగ చేర్చుట ర్ 

“ మానుషవయుగా ౫” క్ర స సూర్యరశ్చీయున్న సలలు ” అను 

నర ము మరింతబలపడు- చున్నది. 

ఏర్ధ త ముని గాధనుండియు, దశగ్యుల చరితోమునుం 
డ్యు శ్ సారాంశ చే వేదములందు ఉదాహరింపబడిన 
ముగు వుల చంఖ్యనుబ్టోనాడ నిర్ధారణమగుచున్నది. కది 
నమూసముల స హార్యరత్మియున్న ప్పుడు "రెంకుమూసముల దీర్స 

యుండును, శనుగ సంవత్సరముళో ర్ ఎర 2=10 మూస 

ములపరగిమితి సగట అయి బుతువృులుండును. తక్కీన 
సంతు కటలా సూర్యుడు వ్తిజము క్రంద సముది) 

ములో మునిగి యుండును. సరిగ యి వర్ణ నయీ 
ము 1. 16412 శో కలదు. పంచపాదం వీతరం చ్వాదశా 
కషృతిం దిన ఆహుు పెేేఅ' గే ఫురీషిణమ్ | అజీచు అన్య 

ఖా టి 

. 
ఉపనే విచతచణం స సప్టచ(-కీమ! ఖర అహ్వు రర్చితమ్! ఇట్టి 
నాస్యము టే సర ద ముందున్ను (పశో లపనివత్తున నందును 
సాది గలవు, దీసి కర్ణ మేమనగ “ద్వాద హళ్ళతియి, నం 

పాదు: వునన వితరుడు అశాశముగు ర్క (కింది భాగ మందు 

న అ) సిటియావిరిచే (పురీషీణం) నిండియున్నా” డసి 
రు చెప్పుదురు. విచవణుకైన వీతరుడు. ఆకాగము 



1904 వైదిక సిలయము, 

క! జట పట లం ఖో అటో టాక్ 

“చమొక్కం_ పైభ జాగముందు (ఉప 7 అ ఫి వమజారముణు ణ్" (ఆరు. 

అకులతో) నొప్పూచున్న సప్తచ్మక (రథము) డని 

మరిశొందరు చెప్పుదురు” ఇచ్చట పూర్వా నం సంద! గర్భము) 

లనుబట్లి వీతరుడనగ ౧౨ మూసములగా షై మున్న సం 

బుక్కూనందు ఆ ఎట్ 'సగల వొడి 

జీర్కొనబడినవి, 

శొందరు సంవత్సరబేవత “ పంచపాదు ” డని చెప్పు 

చున్నారు. అనగ సంవత్సరము గ బుతు! ఫ్రులుగ విభంంపట' న్లో 

నని ఏరి మతము, మరికొందరు సంనత్సర ద వతగు మజార 

ములు (ఆరు ఆకులు గల రథము గలడదసి చెప్పావున్నారు, 

అనగ సంనత ఏర ము ౬ బుతున్రుటుగ విభంంపబడెనని యి 

“ఐండన అెగబారి మతము. పూర సగాలమం ద యఖ పాయ 

భీద మేల కలిగను ? 

ఖా 
న్న బుగ్వేదముందు కొన్నిచోట్ల ౫ 2 వాన 

బడియున్నమాట నా స్పవను. పీసినేదో విధముగ సమన్వయిః 

చుటె ఐత"లేయ' చావా ఇతె భిరీయ సంహితలు ప్రయ 

ల్నించినవి. ఈ గ౦ంథములు సాముంతళిశిరబుతువుల “కంటిని 

కలిపి ఒశే బుతువుకింంద లెక్క వే సరు, ఇశొాన్సి ఇ 

హ్మూణముమాతృము వర్ష ్ష గరదృతువులారం౮ిన కఖిప్రి 

బుతువుక్రింద శక్కవేసెను. అట్లయిన-నో ఎవరియిస్ట్రము 

వచ్చినట్లు వారుయేవో "రెండు బుతు కవులను కలివి ఒకటిన 

బుతుస్పుణల సు 



మాసములు, బుతున్సలు. 1905. 

వేసిన చాలునాయీని £౪ కనుక యీ పద్దతి బొత్తుగపనికి 

రాదుూం సంవత్పరములో గ బుతున్ఫ్సలుగలవను బు్వేద 

వాక్యమును సమన్వయిం చుటకు మన వింకొక పద్ధతి నవలం౦. 

బంపవ అను 

ఈ బుక్కు.నందు పాధవముభాగములో నేవి చెప్చి 

రనగ;...-పంచపొాదుడైన పితరుడు అకాశముయొక్క- * పే 

అర్థ ౫ ముందు సీటిలోమునిగియు న్నాడు, (పుీవణం) "రెండవ. 

భాగములో నేమి చెప్పిరనగ:.ఆరు. ఆకులరధముతోకూడిన. 

సంవత్సరము * విచతణ ” మైనది. పురీవణ), విచతుణ పద 

ములు ఒక దానికొకటి పాతిరూపములుగ గన్నట్టుచున్న వి, 

ఈ యంశ మే తరువాత అండు బుక్కు.లలో స్పష్ట్రపరుప బడి 

నది. పంచాలేచ కే పరివర్హమానే తన్ని న్నాతస్థు ర్భున 
నాని వశ్వా | తస్య నాక స్పప్యతే భూరిఛార్య సనాబేవన 

శీర్య లేస నాభిః | సనేమి చకిమజరం వివావృత ఉత్తానా 

యాం దశయుశొవహాంతి | సూర్యస్య చతూరజసై త్యావృతం:. 
అలీ జ 

తన్మిన్నా ర్పితాభువనాని విశ్వా! 13 వ బుక్కు-నందు “ఐదు 

ఆకుల ( పంభా"”ర్రి చక)ము మవాలపురాతనమైనదై నను పిరిగి 

పోకుండ అళశ్ళు నిలిచియిన్నది” మరియు) 14 వ బుక్కునందు 
ఖ్ ళన 

లు 

చఊాసిసె ఆ కాశ ముఫై నుడి (గుర ములు) లాగుచున్నవి. సూర్య 

'న్మత్రము “రజన్ ” (నీటి అవిర) చే కప్పబడి తిరుగుచున్నది. 
సమ స్తభువనములు ఆతనిపై ఆధారపడియున్నపి”. ఈ 



శ 06 "నె దిక నిలయము, 
వూ 

బుక్కును ౧౨ న బుక్కుతో పోల్చి చూడుడు. పురీషిణం, 

రజసావృతం ( నీటిచే గప్పబడిన ఏ) ___ అను పదములు 

"జండును సమానార్థకము లే. అనగ, పంచపాదు డైన సంవత్సర 

'బేవత లేక సూర్యుడు కొంత కాలము సిటిలో ముసెిగియుం 'బ్నో 

'ననిగాని, లేక శ్నీతిజము (గింది? బాగమందు సూ! ర్యుషు స 

గప్పబడి కొంతకాల మద స్ట ్ సుడ య్యెన నసిగొాప్ యీ బుక్కు. ౬ 

ఛానము, * ఈతని రథమును పది (౫ (ర ములు) ట్ర్ ప్ప 

చున్నవి.” అనగ, నిచ్చట సూర్యరశ్ని 

నని 'తేలుచున్నది, ఈపదిమాసములు కలిని ౫ బుతువులగు 
చున్నవి. కనుక్క ౧ ముకుళ అనగ కడి సెటల సో యంర్ధ మగును 

వులలో యరాటినో క లిల్సీ 

క. 

గాని ౧౨౨ సెలటుగల ఆగుముథత 

గ బుతునవులుగ. జేయిటకాదపి యీో+ోపది. (గ్మరిన 
'లాగుచున్నన ను వాళ స్ట్? మువలజన స్లుండీతమున  బిళారణ వన్య 

(ఫి 

ను న్న ది (| 

ఏ6) 

జ్జ కనుకు 12 వప బుకు (గాసమొక్క మొ వట హె వం 

కది నెలల సూర్యరశ్ని శల అన బుతువులణి' జూ “గిన ఖీ 

(పంచపాదుడై న) సంవత్సర దేవత (సూర్యుడు) కొంత కాలము 
(అనగ; తక్కి.న "50డ్రునె లలు) సిటిలో ముసిగీ యుంగెరు. 
(పరీవీణం) ఆ అసి ఎవడు “ంతయు సహాజముగ జ్ 

యున్నది, ఇది యొకజతెగ వారి మతము __ 
ఖీణీ 

(థభువలతుణనము. కాని, ఆర్యులు దశ 

పిన్నుట సూర్యరళ్ళ ౧౨ మూసను లుంబెను, 
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ఆరయ్యెను. కనుక సంవత్సర బేవత (సూర్యుడు) పూర్వకాల. 

మందువథత ఆఅెండుమవూసములు నీటిలో మునిగయుండవలసీన 

అగత్య మిష్వుడు లేకపోయెను. ఇదివరకు * పురీషణ ” ములో 

నున్న సంవత్పర దేవత యిష్టుడు “ విచవణు ” డయ్యెను. -ఈ- 

యభ్మిపాయమే ౧౩ వ బుక్కుయొక్క రండవ భాగమందు 

"జృర్కానబజడెను, ఇది రండవ తెగచారి మతము ._ అనగ 

దథత్మణ దేశ పాంతముల లతు,ణము, సంవత్సర బేవతను గూర్చిన 

యయా"రెండు భిన్నాభిపాయనులును ౧౨వ బుక్కుుయొక్క_. 

"జండు ఫాగములందు పేర్కొనబడినవి  ఈరెంటియుక్క_ 

లమణములును ఒశచానితో నెకటి ఫోల్చబడినప. 

౧౨వ బుక్కు: మొదటిభాగము, 

(౧) ఆయిదు బుతువులు 
(౨) పరే అర్థే (క్రింది భాగము) 
(2) పంచపొదం లేక | గబు 

పరిదారే (14 బు) + తువులు 
(5) ఛృరీపీణ౦ ౨. (సూర్యుడు క 

'సెలటు సీీతిలో్ మునిగి 

యుండుట) 

ఈరీతిగ వైదికబువములు ౧౦ మూసముల 

ఘు ౨ మాసముల దీర్ల రాత్రియు గల ఉ త్రరధ్రవమం రశ్మి 
డల సంవత్సర లతమణమును 

౧౨వ బుక్కు; “రెండవభాగము. 

(౧) ఆరు బుతువులు 
(౨) ఉప'రే అ (భాగము) 

(8) మడాశే (ఓ 'బుతువులు) 

(ఈ) విచతణం ... (నీటిలో మునిగి 
యఃండకుండ ౧౨ మాసములునూ 
చక్కని సూర్యరశ్మి) 

యి ౧౨వ బుక్క్కుయొక్క 



గ్ల 00 వైదిక నిలయము, 

మొదటిఛాగముందు మరచిపోకుండ నిలిపి పీయున్నారు, తామి 

బుక్కు-ను _వాసిననాటికి తమకు ౧.౨౨ మాసముల సూర్య 
రశ్హయున్నను, ఆ పనుకటి ౧౧౦ మాసముల సూర్యరశ్మిని 
గహార్చి పూర్రిగ మరచిపోకుండ యిచ్చట దాని నువహరించి 

యున్నారు. ఈ పూర్వయుగ్యృతి ఫరంపరగ్గ వచ్చుచు: ఎడుటవే 

వారు దానిని విడిచి పెట్టకుండ గరు చ్చట నుదపహారిం చిరముండీది, 

ఈ ౧౨వ ముక్కునందు మనము పఏివారించవలసీన 

“శదము లీంఠను "ెండుగ లన్సం (( ద్వాద ద శౌక్యళ్ ఫ్ స్ప్టచ క )) 

మొదటిపాదమందు ౫ బుతుస్తల నున్న సంవత్సరిను 
ఈ ద్యాద కాక్ఫతి (| గలదని ' వర్మింపబడినది. అవగ్య 19 

ములు గలదని చెప్పబడెను, ఈ బుక్కు. దశత్నణ 

వ్రాయబడియున్నది. అష వ్పటి! ౧.౨ మాసముల సంవత్సరము 

గంకలోనిక్షి వ చ్చెను, కనుకు యో బుకు,... ను వా్రయుచచు 

సంవల్సేరమును ఓ ద్వాద "గటి  యసే నర్గి చికి, 

ఇదిగాక “ెండవఫాగమందు ౬. బుక సంవత్సర 
మును వర్గ ంచుచుో*్స స్తచ [క * యనుపదము | (వయ నిరిష్ట 

బడినది. ఈ పదము ీశునుంసముల.. సూర్యరళ్ళి న సూచిం 

చుట 'లేదాయని కొందరు అఫోవాచ పడవచ్చును, కొని ఒళా 
నొక ఛావలో పదనుతె ; గ్టుత్స త్తి ఖియగునో అవి మొ వాడట 
'ప్యయోగింపబడుచుండునో. తెలి తన్న ఎవరును యూ 
శదము. విషయయమై గందరగోళపడవలసిన య ఏడీడు, 
'ఆర్వు లొక ప్పుడు 6 క శ్రరధు9వమండలననదు 7 మాసముల 

దేశ ములలో 
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'సూర్యురశ్శిగల ప్రదెళమం దున్నప్పూడు సూర్యునకు ( లేక 

సంవత్పరమునకు ) సప్తాశ్వ స _ప్రచక యను పేరులు వచ్చి 

యుంజెను. ఆపేరులే బహుకాలపియోజనముచే రూఢమై 

సోయి ఫెషయందు స్పి స్థిరముగ పాదుకొనిపోయెను. వానియొక గ్రా 

యుత్చే ఫ్రవిధానము మరుగుప చెను, 'వై దికబువు లీబుక్కు_ 

లను (వాసినకాలమునాటిశే యి పదము లిట్లు భాషయందు 

ఫపోస్తటచే వారు సంవత్సరమును ( సూర్యుని ) 

వగ్మింపుచు యూ సప్తచకసప్తాశ్వ యను పదములను మూ 

సప్రూం ప్ల భవ రుం టై 

టలు 

మురాలుగ (పయోగించియుండిరి. కనున యాపదములు ఆ 

బముక్కు.లువు టీననాటి చకరిసితులనే నది ంహచున), వని వూానము 
త్స మ 

భా ష్ సుందళకూాడద నం 

ఈ ఫ్ భోత్చ బీ స్ బ్వూన్క పుట్టుపూరో నరములు (బాహా 

ఆఅములశొలమునాటి న యిట్టు మరుగుపడిపోవుటవే నవా వానినేదో 

విధముగ సమన న్వయి: చుట సై. హ్మణములను రచించిన 

పాగచీనులు ఉగ్ర  పొట్టుబడిరి "రాసి వతిహాసికదృష్టితో 

చూచినవో లు స్నితికమక లుపడవలసిన యనసరముండదు, 

ఈశలీతిగు అనాదినుండియు. పరంపర గవచ్చుచున్న జీశశాలపరి 

స్థితులు మరుగుపడకుండ బు' గ్వేదమందుగట్టిగ కదిలపరుప 

సేడియున్నవి. షి పద ములకును, గాధలకును పాంచీనతమగు 

శు గ్వేద మొకగసియని చెప్పవచ్చునుం 



200 వె దిశ నిలయము, 
నే యె 

న్ం పహోవలోరన మ్వుం 

(౧) అదితిగాధనుబట్టి సంవత్సరములో యేకు నెలలు 
మాత్సమే సూర్యరశ్మియుం డెనని స్పష్టమగుచున్నది. 

(39) ) దశగ్వులయొక్కయు, ద్గ్గతముని ముక్క .యు 
చ్ రత లనుబట ట్ర్ సంవత్సరములో పది నెలలు మాత "మే సూర్య 
రశ్చయుం జెనని స్పష్టమగుచున్నది. 

-ఈ ఆెండంశములను (ధువనిద్ధాంతముపై న ననే తు 

యింకొక ఏిధనుగ సమన్వయించుటకు 'సిళే లేదు, 

(౨) ఈ సూర్యరళ్ళిగల పదిమాసములును ఇ *గ్వ 
మార్యులు , యజ్ఞయాగాది (క్రతువు లోనర్ను స్పకొను కౌలముగ 
నుంజెను. ఈ సాలమున నకు “వమూనుపూాయుగా” యను సంజ్ఞ 
గలిగెను, 

(ర) తక్కీన "రెండు సెలలును ప్ర్ష ర్స రా! గస నుం సౌను. 
-ఈ దీర్గ రృ రా_తీయందు యిం[ద్రుడు వల జో ను నసుపహూడటంచి 

చీకటిలో పడియున్న సూర్యుని సంవత్స రాంత మందు జెక్ ఫ్రీన్సి గ 
వో కొని వచ్చెను. ఈ కాలమున3ే “శతపషయను స స"ద్జ గలి గను, 

(౫) ఈరీతిగ “మానుపషూయు గా” (౧౦ మాసముల 
సూర్యరళ్ళి ) శ తపః (౨ మాసముల దీర్గ స్ప రాత్ర) యు 
కలిసి ౬ వెం్తుత్తము ౧.9 మాసముల  సంవల్సరము. పూరి 

_యయ్యెను. 'ఆవ్యలు దఠ్నీణబేళః 



మాసములు బుతువులు, | వ్ర 

“మానుపాయుగా *” 1 “తపః ” అను పదము బుగ్వోద 
ముందు వాడుకలో నే యుండెను, 

(౬) సంవత్పరముళో “* బుతున్సులే గలవనియు, 

సూర్యరథమునకు పదిగ్యురములే గలవనియు కొందరి' మతమై 
యుండెను, యీయంశముకూడ పై దానికి సరిపోవ్రచున్నది. 

ఈ గాధలన్నియు ఒక్క_ఫారతీయులంటే గాక తక్కిన 

ఆర్యసంతతులలోగూడ గలవని ముందు ముందు నిరూపీంె 

దను. ఇక యీ గాధలనటుంచి ౧౦ మూసముల యజ్ఞము 

లను గూర్చిన _పత్వతు, వాక్యములను రాబోవు అధ్యాయ 

ములో విమర్శింతము. 



వసీల 

కా తల లో 

లో క 

ర న అధ్యాయ ను, 

గవాం ఆయనకి, ౫” 
ఏ, 

స్ 

ఒక్క దళగ్య్వులచారిత మేగాక, పొచిన సంవత్సర 

మునుగూర్చ్చి 'దెల్పుచిహ్నాము భింకనజేగముటు యాజి గ 
[ఖో 

నాబ్బయమందు గలవు, వి మనా 1, 18,22 లో నగ్శింప 
గ 

బడిన ' “ నర్ష్యవిధి ” యందు (పొచీన సంనత్సగ మునుగూాగి స 
న! 

స్పష్టముగ సూ చించినట్ట్లు గన్ఫట్టు చున్నది. ఈ "శనర్ష గవి” 

యను కర్ణను వేయుటకు దై ట్. వ్య ీ 

యీ విధిని నెర వేర్చితీరవ లెను, ఈవి నర్ష్యవథి? 

సోమయాగ మును ఏ చేయుటకు ఏలు లేదు, 

నమును జెలువుచున్నది. సూ వనం సశాలమందు ఇ పజ 
నన మొందుటకై పీజయా పవ? మృ ॥ సశాప్యారయందు 
భ్మద్రపరుపబడు? చున్నాడు. ఈ పశవర్ష్య గ్టవిథి య యం 

గింపబడుసా నాగు లన్నిటిలో వభానమైనది 



గవాం అయనమ్, 20౩ 

బీటీ 

రు, అధ్వక్యు డీకుండను సేదకవె బటి చానిచుటు వరులా 
| 9 ( వ త్త తా అణ 

“కారముగ ఈ మట్టికట్టను వేయును. అంతట యీాకుండను 

శాగుగ కాచి, ఆ0ండు క లతో పై ౩ ప్పి యివతల బెట్టి, చానిలో 

అపుడు వీలికీన ఆవుపాలను "పోయును. పిమ్మటచానిలో 

మృతవత్సయెన మేక పాలువోసిభాగుగ కలియ బెట్టును. అటు 

పిమ్మట యాకలీయ 'బెట్టనపాలలో కొన్నింటిని. ఆపహావసీ 

లీ రాగి యం య హాళా మము జేయును. మిగిలిన వానిని పాతి 

యు | తొగసును. 

షు ర (1. వ) మూ ప్రవర్ష్యవిధి క్రీవధముగ 

అర్థము చెప్పుచున్నది. = “ పాతలోనున న్నపాలు వీజము ) అ 

మగర్ళము ( అగ్ని బేవతలకు గర్భమనుట _పసిద్ధమే ) ఈ 

జము దైనతలగర్భమగు అగ్నీయందు ఆభానమువేయబడి 

యున్నది” ఈ నిధముగ సూర్యుడు ( లేక యజ్ఞము, లేక 

సంవత్సరము ) వీజరూపముగ భ్యదపరుపబడి, తిరిగి సకాల 

ముందు పునరు రుజ్టీవితుడు | గ చేయబడుచున్నాడు. 

ఈ మృత్తికా ప్మాతయందు పాబుపోయుచు.. పఠించు 

మంత్రము బు 1111 72, 8 నుండి (గహింపబడినది. ఈ 

ఇ. యే మువోపాలు 67 మం (తః ములనుగూడ యిచ్చట 

'తెలిగంచదను. ఉ ఉతోన్వన్యయన్మ హద శ్వావ 

 ఈంటికటకు ళ్ స్టిగ్ర ౫” అనిపేరు, ఈ కట్టకు వేయు మట్టిని 
న 

గాడిద ( ఖర ) వీప్రుమాదబేసి తీసికొనివచ్చుటబే చానిశాపేరు ఇ వచ్చెను 



లగ వైదిక దిలయముం 

స 
ఉజవమారథస్యదదృే | దువాన్సిస స్థప్పెకాముపద్వా పంచస సృ 

జత; |! తై సిన్గోరధిస్వ ₹ | అదశభిర్వివస్
వతే బ్ర దః కోస మంచు 

చ్యపీళ్ | “ఫేదయాశ(తీ వృతా దివః | 

6 వ మంతము :- టి ఇమ్మడు ఆతస గొప్పరథము, 

గుురములత్ డను, రగ మార్దముత్ , గానవచ్చు-పున్న ది 

7వ నుంత్రము య క ష్య రు సడి దాసి పితుకు 

చున్నారు గర్జించుచున్న సింధు “(సమ్ముదై ఏ) ఫ్ మండా 

యిద్దరు అయిదింటిని నృదంచుచున్నార్ ప? 

8 వ మంఠము :- వివస్వతునియొక్క- వడియు వ్ 

పవీవ్నుట, యిం దుడు తనయుక్క.- ము స్పేటల సప్మాటన” 

అకాశకలశమును (కింది! పడగాొశ్లైను. (యిది మృ . 

ప్మాతలో పాలువోయున ష్రూడు పగించు మంతము, ) 

సూర్యరథమును గ్యురములును కనుబజననగ జ్నీతి 

జముమిోద ఉషస్సు కన్ఫ స్టునని అర్థను, ఖ్లది ఆరననుం (తము 

నకు భావార్థము. అంతట 6 మ్స్టరు “ట్రారాత్యృలున చ్చి. యి 

ఒక్కదానిసో (అనగ ఉవస్సును) పొలుపిలి! "రెంటిసి (కనగా 

'రాతింబవళ్ళను) పుట్టించుచున్నారు, ఈ రెం ( మట్ 

(అనగ బుతువులు) పుట్టుచున్నవి, ___ ఇది యముడ 

యయముక్క భె? గార్థము. ఈ అయిదుబుతు నులు న మ్మ ట 

మనుజరుగిసో గే వ మంత్రము పెప్పుచున్నది, వివస్వగుని 

రుక్క-..పదియు గై న పీము టి (అనగ; పదినెలలు గడచిన 

వివ్వు కంందుడు తన వ రెబ్బ్పీటల సమ్మటత” ఆకా 

శీ 



గచాం అయనమ్, ల్పిగఫ్ 

జం, +-పహామును (సూర్యుని) (కిందికి పడగా క్పైను. జ అనగ 

దిన్సజలవ ము మె గ్రా మూడకుకళోశములు సము[దములోనికి 

నుంచిపేయబడి మాం, సవేయబజెను. ఈజలముతో పాటు 

సూర్యుకముహాడ అధోశోళకమునరకు పోయెను, 11, 101,4ఉ 

ఏలననగ, సూర్యకాంతి మూడువిధములుగ నున్నదని 

జు 11, 1012 చెప్పుచున్నది, నే 1సం॥లో(11. 192, రుకూడ 
/ రం 

సూర్నరి |) మూడుపవిధములని పప్పబడియున్నది. (పాతఃకాల 

కాంతికి * వసంత * యనియు, మధ్యాహ్న కాంతికి “మృ” 

యనియు, సొోయంకాలకాంతికి “ శరత్ ” అనియు బ్రేర్లు 

య! సం! యందు పొప్పబడినవి. దివ్య జలము యొక్క- (తిపథ 

గమనము "బేక్ సూగ్యుసి (తివిధ బాాంథి ఇం దుని ము 'శ్పేటల 

ససుుటగ యారిన మం (త నుందు ఉదాహాదిం పబడి యున్నది. 

తద ౧తయు పదివనొా సము లై న పిమ్మట జరుుసపనిం ఆ ( అటుపిమ్మట 

యజ్ఞమును సీజదూపముగ. భ్ పరుపబడి 

_పనర్ష్యవిథి ” యను కర్మ. 

సూర్యుడు లనుండి జారిపడుట యను నది 

యాస్మక వాబ్బయమందు తను దుగనః చ్చుచుండు | క్రయయ గాని 

యింద కొ | శ యేమియు 'వేదు. యాయఏఎశమే ఐ బా, | 

కరంగా. వర్శింపబడినదిం తస్య పరాచోఒ రిపాహౌదలిళ 

యుస్తం పరమైః స్వ ప్రక కః పరస్తాత్పత్య స్రభ్నువ౯ 

లః గ్ర తలకింద అరమస్టను జాటిపోయిదవూరముగ 

పకునేమో యను భయముచే అతనికి పోటీగపైన ఉత్తమ 
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లోకములనుంచిరి * ఈబుక్కు.నందు “* దూరముగపఫోయి 

పడుటొ=పరాచో౬ఒతిపాతాల్ __ అను మాగుచాల్ట పథాన 

మైనది. అనగ, సూర్యుడుతమకు అవలిప | న్క-నున్న అభో 

లోకవుందు పడుననితొత ర ముం అశ్వనీ దేవతలవే రడ్మ్్శప 

బడినవారిలో * చ్యవను ” జొకడుక లడు. “చ్యవన న్ 

“చ్యుగ=పడుట-అను ఛాతున్సునుండి పు[గనదని వ 

ముల్సరు పండితుడు వెప్పుచున్నాడ. గ అశ్విసే ేవతలు. చ్వవను 

నకు 'యావనమునొ సంగిరి అనగ, అథోలోగ మంజు పడిపోయి | 

సూర్యుడు తిరిగి పునరుజ్జీవనము 'నొం దెనని ని ఛా నార్థము, 

వ్రంతవరకు లేలిన సారాంశ మేమనగ యాజి సరవాణ్ళి 
యమందు గల సూర్య పతన మునుగూర్చిన క్ర మీ. లయుంళొగ 

మాదిరిగ (యీ పడిపోయిన సూర్యబీజము తిరిగి (పజనన 

'మొందుటె నిలువ 'జేయుటగా ) యూ పన వర్ణే విధ 07 

యందు వరి ౦పబడియున్నది. చ? _పనక్ష్యవిభిలో కవంచు 

మంత్రమును పరిశీలించిలతిచేని జానియంనదు. అయిదు బుతు 

వులతోడను;, ౧౦ మాసములణోడను, నొష్పుచున్న (పాచీన 
సంవత్సరము సూచింపబడినట్లు స్పష్టమగుచున్నది, 

(పాచీన వార్చి ర్ సర్రములయొక అవథిసి ( కాలపరిమి 

తిని) గూర్చి స్పష్టముగ 'దెల్చు పిత్వతు వాక్యములనిక పరి 
బీలింతము,. యజ్ఞమను సంస్థ న. గాక్ల 
సమస్త అర్య సంతతులందును (పొచీనకాలమందు 'యేర్చడి 

యుంజెననుమాట నిర్వివాదమైనది. ఈ యజ్ఞముల యొక్క 



గవాం అయనమ్, ల 

నిజమైన భా నార్థము కొంతశాలనునకు మరుగుపడిపోయినను 

యాష్ట్రకులు మతము యీ యజ్ఞాదులలో చేయవలసిన 

(పతి “చిన్న కియను బహుజ్యాగతగ యెన్ని యో తరములనుండి 

విడిచిపెట్టకుండ లాగుకొనియే వచ్చుచుండిరి. ఈ క్రియలకన్ని 

టికిని యేదోవిధమైన ఛా వార్థమును చెప్పుట యాజ్ఞ కులు 

(శయతట్ని (౧చుచువచ్చిరి. కాసి యెన్నివిధముల యత్నించినను 

ఛావార్థ్యము సొగలసి (క్రియలు కొన్ని కర శాండయందు నిలిచి 

పోయను. వొసినేవియు చేయుటకు చేతగాక “* ఇది అనాది 

నుండియు వచ్చుచున్న అభారము ” అని మాత్రము చెప్పుచు 

దాసిని మూ్యూతము వదలిపె ట్రకుండ, తరతరములనుండి లాగు. 

కొని వచ్చుచుండిరి, ఈవిధముగ నిలిచిపోయిన వాక్యములను 

గూర్చియు [క్రియలను గూర్చియు. మన మిష్పుడు పరిశీలించి 
ఛా వార్థమును 'చేల్చవలసియున్నది. 

రసా హర్తణముం లోను, (* "తసూ్మూతముల లోను 

య అదత్యానాం ఎ అయనం *ొ * అంగిరసాం అయనం * *గచాం 

అయనం” ముదలగు వాది ని కస్మతము ల"నేకములు 

వర్గింపబడియున్నవి. ఇవన్నియు సూర్యుని వార్చి కగమనమున 

కనుకరణముగ నేర్చాటుచవేయబడినట్లు గాస్పించుచున్నవి. 
వైదిక యజ్ఞము లన్నిటి )ట్రో నివి బహుఫపుశరాతన మైనవి. కనుక 

ప్సిన మొకం యవథియు (అనగ శాలపరిమితియు) తక్కిన వివ 

గములును యజ్ఞ! కొాండయందు విపులముగ ఇచెప్పబడియున్నవి. 

ఇవన్నియు ఒక టరక మైన యజ్ఞ ములు. నిలో పీనికిని వెశేవ. 



లి వైదిక నిలయము, 

భీదమేమియు లేదు. ఏీనికన్నిటికిని “ గవాం అయనం ” అను 
యజ్ఞ ము ఆదర్శ మైయున్నది. ఈవమూనానుబట్టి యే తక్కిన 

యజ్ల్వ ములటుకూడనడ చును. దీనికిప సం మూణను ఏఐ, బౌ షే 

17_ఐవారు * గవాం అయనం” అను స్మ్యృ్రతమును పేయునపస, 

ఇందలి గోన లే ఆదిత్యులు, ( మొనాది దిష్టానదేవ వతటు. ౫వాం 

అయనమును ఇేనినంద సువల్ల వారే “ ఆదితానాం అయవము" 

ను గూడ చేసినళ్సు 1? కనుక, న స. అయన ముమ్వొక్క.. 

యనవధిని మనము నిర్ణయిచినవో్కో తక్కిన వారామొక్క. 

యవధినికూడ సర్గ యించ్న లు అర్థము వాసిని ప్ర ల్యేక ము ముగ 

పరిశీలించవలసిన పనియుండ్దు. రుజ్ఞనుల కన్నిటికిని నము 

నామయైన యాగవాం అియనము శిర కాండయందు వ, 

బా; లే సం! అలో ముఖ్య ముగ మూ డు (పదేశ ములలో 

వర్ణి ౦పబడియున్నది. వానిసిట వివరించ 

17 గావోవై సత ౧మాసత | శఫా ఛృంగాణిసిపూ సత్న స్తాసాం 

దశ మే మూాసిళ: ఫెః శృంగాణ్యజాయ: ంత్త |! తొాల్మ; బువా య న్ 

కామూయాదీశవా మహ్యాపామ ముఖ్లిస్టామేతి |! తాయా ఉద 

తిష్టం సావతా శ ంగిణోఒ భయ తయా మూ పయిషా; 

సంవత్సర 3 సిస్యాసతచే సామ నాయ. న్ ృంగాణిపావ ర్తంత 

తా వీతా స్తూపరా ఉోర్టం త్వసున్వం సస్మా గ్లదుతా 
బుతూకొ దః ప తర ము త్తిన్టం క్ు హారం హా 

సర్వస్వ గావ _(వమాణం సస్యస్య 5 'ారూతాం గతాః న్వ్ 
న్యయేమాణం సర్వస్య చారూతాం గచ్చతి య నవం వేదా! 

దము, . స 10 



(14) ,గవాం అయనమ్, 909 

“ (ఒకప్పుడు) అవ్రులన్నియుచేరి, తమకు గొరిజలను కొమ్ము 
లను సంపాదించుకొనుటకుగాను స్మృతమునుచేసెను, (ఈస్మత 

ముయొక్క_) పదియవ మాసమందు వానికి కొమ్ములును 
గొరిజలును వచ్చెను. అంతట అవి “ మనము బేనిని కోరి 
యజ్ల జ్ఞిదీమితులమైతిమో ఆకోళక్కె. సఫలమా యును, (యజ్ఞ ము 

పూరి “గియెనది గనుక) మనమిక లే చెదముగాక” అని చెప్పెను, 
అంతటిలో "జీచినవానికి కొముులుంజెను, కాని సంవశ్చగము' 

ఫూర్రియగువరకు కూర్పుందము” అని చెప్పుచు (యజ్ఞమును 

నడుపుచునే) యున్ననానికి వానియొక్క-_ అసి శ్వాసము వేత 

పొముు లూడీపోయును. పీచే కొమ్ములు లేనివారు (చూపరా?) 

వీరు (యజ్ఞమును సోగించుచు) ఏర్యమును (డార్జమును) పుట్టం 

చిరి, (ఇట్లు ౧౨ సెలలును యజ్ఞమును వేసిన) పిమ్మట బుతు. 

వుల నన్నిటిని సంపాదించి, తుదకు వారు (మరల) లేచిం. 

పలననగ 1 (పోయినళొమ్ములు గొరిజలు  మయొదలగవానిని 

సంపాదించుకొనగ ల) వ కిని లేక ఫర్యమును (ఆార్జం) నవారు. 

పుట్టించిరి ఈ రీతిగ ఆవులు సమ స్తమైనవారికి -పేమప్మాతము 

లభ్యును. అందరివేతను అలంక80పబ జెను”. 

యజ్ఞదీకువహిం చిన యాన్ద్చులకో “ర్క. పదిమాసముల 

లలోనే సఫలమునొ: 'దెనని యిట స్పష్ట్రముగ విశదీకరింపబడి 

యున్నది. అంతట శొన్నియానులు శేచిపోయెను. అంతటితో 

'లేచిపోక యింక "రెండు నిల అక్కుువ యజ్ఞముేసీన ఆవులు 

“అవిశ్వాసము” గలవని చెప్పబజెను ఈ యవి జ్వాసమునకు 



గ్ర వె పక నిలయము. _ 
రాం 

'ఫలితముగ, అవీ తమకు అభించెనక్ మర్గలను శ 

గమనమును బట్టి ౧.౨ మాసముల యవభగలదిగ నంహిళ 

ఛావ్మాణము. లందు జేరొ్క-నబడిన * గవాం అయనం” 

అనబడు యీాసతేము సాచన గాల మందొక ప్పుడు పదిమూస 

ములలో నేపూ రియయ్యెనసి యిచ్చటస్పష్ట ముగ సి ావ్రీం పబడీ 

యున్నది. దీనికి కారణమేమి ? ౧.౨ మాసముల యవ వగ్గగల 

వార్షిక సత్రము పూర్వను ౧౦ మాసములలో జే యేల 

నుగెంపబె సను, ౧.౨మాసములు యజ్ఞ ముేసిన ఫలము 

పొచీనులకు ౧౧ మాసముణు యస వు చేసినంతమాత్రము 

'వేత్రనే యెప్టులభిం చెను? గ్గని చాలముఖ్యవై: మన (పన్నెలు, “ర్షాలల్టి 

యూశీంకలు ఐత”*ేయ బా ఎపొణమునకు వచ పణ కాభి 

వే ల్తిరీయ సం: హీతకుమాత్యిమిాశ ౧క లు గ౧లిషనవి. వాదిపాది 

యిష్టమునుబట్టే గవాం అయినమును ౧౫ న లం 

లేక ౧౨ నెలలలోగాని ముగించవచ్చునని ౫1 సం॥ స్పష్ష 

ముగ వెప్పుచున్నది, కాని దీనికిగల శారణమేమిళూ తనకు 

'ఫెలియదని ఖే ల్తిీరీయ సంహిత యీ యొష్వుళొనుచున్నది. “ఇ 
'అనాదినుండియు వచ్చుచున్న (పాచీనావార” మని మూతిము 

చెప్పి యూరళకొనుచున్నది. గవాం అయనమును 

య్య్నోూలో॥ 'సం॥ యెట్లు న ెంపుచున్న న్ 

త్ర! సం! ౧ ర్స్ 1; 19 గావ గవా. ఏతత్ స్మృతమాసతా 

శృంగాః సతీః శృంగాణినో జూయంతో సళ + 



దగనమూాసా సిషణ్తా ఆస స న్నథ శృం గాణ్యజాయంత తా ఉదతిష్టు 

న్నరా త్స్మేత్యభయానే పాం నా జూాయంత తా; సంవత్సరమాప్తోో 

దతిస్ప న్నరా తతి |! యాసాం బాజాయంత యాసాంచ న 

తా ఉభయా రుదతివ్య న్నరా ల్సేతి | గోస్మతంవై సంవత్ప 

ష్ీకు ఏవం ,విడ్వాంసః సంవత్పర ముపయంత్య ఫభ్నువం ల్యేవ 

రస సూపరా వార్షి కొ మాసా పర్గ్యా చరతి స్మ్తాభిజితం 

స్యాసైఫ్ తస్మా శ్ర్రంవత్సర సదో యత్కించ గ స్స [క్రియతే 

తద్యాష్త మవిరుద్ద మభిజతం కియళలే! “కొమ్ములు లేని వ మనకు 

క్లామస్తలు గలుసుగాక ” యని కోరుచు ఆన్రలు కూడి స్మతము 

సరు, వొడి స్మతము పదిమూాసములు పష్హును. అంతట 

వొాలబ్గికీ కొమ్ము! లు రాగా” ్చ్లూా పోర్కాప వీంప” నని 

వెష్టుదు అవి బేవెను, కాని కొమ్ములురాని గోన్సలు సంవత్స 

ంమునరకు యబమును వీని . మూ వం. వఫలించప” నని 

వెప్పుచు బే చెను, కొమ్ములు వచ్చిన అన్హలు, కొమ్ములురాని 

ఆస్రుటు. అన్నియుకటని “మూ కోళ్కిఫలించ” నని వెప్పుచు 

'జేదను.. ఈరీతిగ గోస్తతము వార్షికస్మతమైయున్నది. దీని 
'సదడిషిన వారు సంవత్పరమును చేరి నిజముగ సుఖంతురు. కనుక 

కొమ్ములు లేని (ఆన) వర్ష కాలము రెండు నెలలును సంతోవ 

ముణ్ న. సే కుయి. ము లిరుగును. స్మృతమువలన గోవునకు కలిగిన 

ఫలిత మిది. కనుక యి వార్షిశస్యతముచేసిన వారింటిలో 
'నినను అద సళోలమందు జయ పదమగును; స్మ్యకమ "ని 2 

ముగను జరుగును.” 



వి] ఐ వైదిక నిలయము, 

బ్యాహ్మాణములోని కళకును యిాసంహితలోని క్యా 

కును కొద్ది భేదములుగ లను. సంవత్పర ముఫొడవ్రునను యజ్హె ము. 

ఇేసిన గోవులకు కొమ్ములు రా లేదని సంహిత చెప్పుచున్నది, 

కాసి వానికి (4 డార్జము ల్ వచ్చుటకు నమూరుగ, హశలబుగ చెండు 

నెలలు వర్ష 7 కాలములో ముతవొ8శెనసి సం హిత స్వ చన్నదిం 

"లెండు నెరలైక్కు.న యజ్ఞన ము చేసినందుకు గలిగిన. ఫలితమిదిం 

కొమ్ములున్న గోవులు యాలెండునె్దలలలో. పళయిగ మేయ 

జూలకపోయెనని వ్యాఖ్యాత చెప్పుచున్నాడు |! వలననగ, 

కార్పట్ట తగ సిచెంలచిన పిదేశములందు గోవులకు కొమ్మలు 

ఆటంకమగనుండునట కాసి యాసత్యేము యొక్క యవఫి 

౧౦ లేక ౧౨ మాస సములుండవచ్చునను నంగే శమువూాత్రిము:. 

సంహితా బ్రాహ్మాణములందు సమాూానముగ గే యున్నది, 

ఈకథయు గ్. సం! యందింకొకనారి తరువాతి 

యనువాకములో సిట్లు వర్జింపబడినది: - _) ల్నిీరీయసంహిత 

7కు 2 1-2. గావోవా "'యేతగ్ సతిమాసతా శృంగాః 

సత్రీ; ఫృంగాణి సీసా షాసంతీస్తాసాం దశవూసా సివ్ట" అసన్నథ 

వంగా లస్బబాయంలే తా 'అబువన్న రాత న శిష్పామావతం 

కామవమరుత్స శ మేన కామేన న్యహదా మేతీ ఆఊొసామ 

తా్యా అబ్యూవ న్నర్ధావా వాయూవల యూ: సామవ ప్ "వేనా 
దా(దశ” మాసౌ సంవత్సరం సంపాదొ చి వన్నె మేతీ తొసా 

దా సద మొసిి సిశృంగాణి పా9నతః౯ా నశిదం వనవాలశద్ధయా 

వాతా ఇమా యాస్తూపరాజభ యో వావ తా అహ్హవః 



గవాం అయనమ్, బషఫ 

యాశ్చి స్గ్గ ఫం గాగ్యాసున్వక్ _యాళ్ళొర్జన నవా రూంధతర్ణ్మోతి 

దశ సుమూాసూ గప్ప న్నృృథ్ గ్నేతిచ్యాదళను య నవం వేదపబే 
నఖిలు వా" వతే యంతివిన్తతిఖలు వ పదేనయ _న్లద్వా ఏతద్భృ. 
గనముయనంతస్కా ద 7 దేతతద్ష* స సని ॥ /్ల తవుకు కొవ్వులు బేమిబే 
లల తిను న సంపాదింపనోరి యాస తమును 'జీచినుం 

ఈ స్యతిముపదిమా+సము లుంజెను,  అంతటకొమ్బులు మొల. 

వగు మనకోళ్కె.ఫలించెను, యిక బేఇెదముగాప, మనము 

న. ర్ప్చున్న స్ట కబ్కతీ బరెను, కాని వొసిలో ముమూారు సగము 
ఆప్పులు మూత్ర" ము, “ చు మోారండు నెలలుకూడ తప్పక 
కూర్చుని సంవత్సరమును ముగించి లేవెదము,.” అని "చెప్పెను. 

సిరిలోనవి న కొందరికి ౧౨వ మాసములో కొమ్ములు 

న చ్చేను నమ్మసివారికి యెప్పటి య్లు కొమ్ములు. లేకుం 

ఉభయులును.కొవ మ్యులువ చ్చిన గో వులు 

(ోర్లమును సంపాదించినగోవులును ___ తమకామి తొర్లమును 
ఫొంబెను. దీనిని తెలిసికొన్న వాడు. ౧౧౦ వ నెలలోలేచినను, 
౧౨౨వ సెలలో బేచినను సుఖయగుచునా డు. వారు నిశ్ళం 
ముగ పగమందు (పదేను నడుచుదున్నారు. పథమందు 
నము చువాడ్లు సిశ్చాయముగ (గ మ్యుస్ధాన నమును) చేరుచున్నాడు, 

ఇది జయసప దమైన అయనము, అందుచే యుది ో గసని 0) 
(నో ప్రులకు లాభ కగ మైన 

"వెనుకటి యనువాకములోని కధయ్ 
కడ్డి మూ 

యిచట మరల 

ర్పులతో ఇెప్పబడినది. కాని దీనిలో "రెండు వాక్యములు 



ల్రైక్షేగ్ష వెదిక నిలయము, 

మూ తము ఇాల (పా ధాన్యముగ గన్చట్టుచున్న ప, (౧) తూ 

యజథ్ఞైమును పదినెలలలో ముగించినను బేక్ ౧౨ నెలలో ముగిగ 

చినను ఒకటే ఫలము గలుగునని చెప్పబడినది. (౨) ష్సిక్ 

'కారణమేమనగ , యిది అనాదినుండి వచ్చుచున్న (వ"ఏనాబా 

రము, (పబేన) (ఇదియే పథము), ౧౨ నెల లుండవలసినట్టియు, 
4 

యిష్పుడు నిజముగ ౧౨ నెలలు జరుగుచున్న కియు ల గవాం 

అయనము వంటి వార్జికస్మత మొకష్పు దు పది సెలలలో జీ 

పూ ర్తిచేయబచుంజెను, తై త్తీరీయసంహితా కాలమునాటిక్ 

దీనికిగల నిజకారణమేమియో యొవరికిని జెలియదా, అందువే 
యిది అనాది యావారముగ నంగీకరింపబజను. ఈకథ 

యేతండ్య బాహ్మణమునందు కూడ గలదు. అచ్చటకూడ 

యాసత్రమునకు "రెండు అవధు అంగీకరింప బడినవి. 

ఈకథలో 'వెప్పబడిన 6 అను ' లనగ సమో తరువాత 

విచారింతము. పిస్తుతము దీనికాలపరిమితిని పది నెలలు యగ్జి 

మొనర్చ్భు దశగ్వుల చరతితో పోల్చిచూడగ 'బేలిని సారాంశ 
'మేమనగ;- వైదిక బుమలయొక్క పా్రచీనతరము పారు ధృవ 

మండలములో సూర్యరశ్శి పదినెలలున్నచోట వసించి 
యున్నప్పుడు నారు తమ వారి కసతిములను ఆపదిమాస 
ములలోనే ముగించెడివారు. కాని పిమ్ముట కొంత ళాలమున. 

కీయార్యసంతతులు ౧౨ జశెలటు సూర్యరశ్శిగల దటణ ఛాగ 

ములకు వచ్చి చేరినప్పుడు యీావార్జి కసత్ర)ము ౧౦ జలే 

యుండుటకు సాధ్యమయ్యుడిదికాదు;ు అందుచే వారీసతఏము: 



గవాం అయనమ్, ల్లో ద్ర, 

లను ౧.౩ సెలలవరకు పొడిగించవలసీ వచ్చెను, అయినను,, 

పాచినావదారములందడు వారికీ మిగుల పట్టుదలయుండుటచే 

అనాదినుండీయు వచ్చుచున్న యాపదినెలల  యవభథిని 

ఫూక్తిగవదలి వేయుటకు నారు ఒప్పుళొనలేదు. కనుక యా 
వార్జిక సత్రమునలీ పదినెలల యవధిని వె కల్పీకముగ సంహి 

తలయందు అంగీకరింపక తప్పీనది కాదు, అందుచే దీనిని (పాచీ 

నావారముగ నంగీకరించుచు తె తిరీయ సంహిత యిీపది 

మాసముల యవధిని ఉదాహారించెను. తక్కిన వివమయముల. 
నటుంచి. మనమంతవరరకు ఖండజితముగ నార ణ చేయవచ్చును, 

ప్రొబీసలేమ మునుగు గు వారిక స్మతము సుడిమూసముల  యవనవథసి 

మూూతమే గసుగియు0 కోననుట సిర్వివాదాంశ ము;--కారణము' 

అమైగానించు. 

వార్చిక సత్శము? మొక్కు యవధి పదిమాస: 

న్స యులయుంజెనో తెలిసికొనజూలక పోయినది 
బోల్ ్రఫపాతన రచించిన బువులొక్క ల శారు. 

న్ యింకను కొందరుక లరు, ఇంగ్లీ ము 

ంవత్పర ములో చివరినె నకు యిప్పటికిసి “డిశంబరు”. అని 

పేరుగలదు. డిశంబర్ గసబ్గము ల్యొటి౯ భఛామనుండివచ్చినది. 

(5 (లగా బగ్ = (సంస్కృత) 
6వార్” = కాలము పదే

 

కనుక) " డిళంటక్ * అనగి 'శదియవనల లయ 

త్త 
త్ో 



'ల్లుశేగ్ర వై దిక నిలయము. 

యుం జెననియు, తరువాత కొంతకాలమునకు న్య్యూనూ గ) 

యను నాతడు నచ్చి మరిరెండు [కొ త్రనెలలను కలిపెననియు 

అంద6ికి 'జెలియును. దీనిని కొంద ర80ళొళకపిధముగ సమ్మాంప 

జూచుచున్నారు. “న్యూవమూ ” (కొ త్తనెలలను కలుపీలేద 

రెండు సలలను సియు, పూర్వసు పంభాంగములో చివరనున్న 

తీనీిళానివచ్చి ముందు 'పెక్టుననియు సమాధానము “ప్ప బా 

చున్నారు. కాని దో నుక" నెలల "పేర్టముబ్ట్రచూడ కగ పరి నమూ 

థానము సరియైనది గాదని స్పష్టమగుచున్నది. ఎట్లునగ 

జులై నెలకు ఓం క్వింటిలిన్ ” అనునది (పాత పరు క్వింటిలిస్ 09 

అనగ  * అయిదన ” అని అరగ్లము, ఆగను నెలకు “ సిరీ స 

-లిస్ * జ *"ఆరన” అనునది (పాత సరు, సెఫ్టెంబర్ (స్ప్పమ 

లేకు “యేడవినెలయని దాని-పేశే చెప్పుచున్నది. అక్హోోబరు 
(ఆక్ టా అష్ట) యెనిమిదవ నెల ననంబవ్ (నవజన్ ) ) నమ్మి 

దవనెలు డిశంబర్ పదియవ నెల. (్రైలేపంచం? ముతో అతి 

"సెల టలున్నవమాూాట వో _స్త్రవమెనచో "మొంద'+ఏనుండియు వచ్చు 

చున్న యానెలలసేర్ష ర్లయొక్క- (కనును ఆకసీ న్నన ముగ పదడియన 

నెలతోడజీ నిలిచిపోయి చివరి "50కు న్ 

"పేర్లు 'పెట్టబజెనని తలంచుటకుపీలు లేదు, కనుక ప్తూటార్కు- 

పండితుడ. సైన్స ప్పినట్టు ఖ్ న సంనళి | గార 

నెలలేయుం జెను గాని) ౧౨ నెలలు లేవనివెప్పుటకు, అందు 
_శుదినెలకు * డిశంబరు ” అను శ్చేరుండుట యీ మనకు గొప్ప 
నిదర్శనము ” దీనివిషయమై యెవరి ; న -నింకను సందేనా 



మున్న శో, ఏ దశగ్వదీ శ్రతోములగాధలను బట్టియు, గవాం 

అయనము యొక్క. _ పొచీనయవధినిబట్టియు. ఆసంశయము 
విచ్ళేదము: గాగ లము, నూ్య్యూూమాయను నతడు రెండు కొ జ్ర త్త 

నెలలను కలిపెచేగాని), నెనుక నున్న వానిని ఫీసికొనివచ్చిముందు 

ట్త బ్ర మూక “ఫబియక్ 'పండితు దుకూడ స్ట్ పరుచు 

'సున్నాడు, పారనీకుల పంచాంగమిోవనివమయమై యేమి చెప్తూ 

చున్నవో పిమ్మట వివారించెదము, మన మిష్పుడింతవరకు 
నిర్ధారణ చేయగలము. ఏమనగ:___.పు రాతనమగురోమకొాసం 

వగ నత్చరివ మునకు పదిమూసముజే యనవధియుం జను. పిమ్మట 

ట్ర్ 0త్ర! గాలమునకు -గ ఇ వెం అయనముయొక్క- | యవివలెన - 

తదుపరి 

కాస్స మన ధు ధ్య్రువసిద్దాం 

తము నొాఖారముగ . యీా,వై దికర్ రోవుక పరం 

శసరలకు గల సనిజశారణము నల గ (ట్రినట్లు గోచరము 

గాగలడా.  గోవుముటలును,  ఫభౌారతీయులున 

వా గం పిరందరుకలిసి యొట్టమొదట థ సృవమండల మందు 

అం నెలల సూర్యరశ్ళ యును | గో నివసించియున్న 

వ్వుడు. వారకి సం వత్సరమునకు ౧౦ మాసములే యవధి 
“యుంజి త్రీ ఆెండుమూాసములటును దీర్థ్న రొ! తీయందు 

తీయంచ యిందుడు వల "తో 



9౨16 వైదిక నిలయము, 

యుద్ధము జేసి అతనిచే బంధింపబడిన గోవులను విడిపింప 
యతల్నించుచుంజెను. ఈ దీర్ధ ర్యాతియం బే ౮ "హార్కు్యలిన్ 7” 
తన అఆనృలను దొంగిలించుకొనిపోయిన “కాగన్” అను 

రాతసునితో యుదము జేయు చుం జెను. 

దవ్నీణబేశములకు రాగనే, యిచ్చ 

లుండుటచే తవు సంవత్సరమునకు "రెండ్డు కొ) నృనెలలు గ్ టుఫు 
కొనవలసీవచ్చెను. ఇట్లు వీరు “రెండుకొొగ నెలలను కలుపు 

శాన్నను పొొతసంవత్పరపు లషణములు కొన్ని యప్పటి॥ 

శో 

ళ్ “ర్యసం గ్ర తు ళం 

ట సూర్యరశ్శి ౧.౨ సెల 

మిగిలి యేయుంజెను. ఇట్లు మిగిలిపోయిన శేషములనుబట్టి 
పూర్వము పదిమూసముల యవధిగల సంవత్పరమును తద 

పరి ౨ నూసముల యవధిగల రీర్ధ్యరాత్రియు. వచ్చుచుం జె 
నసి నిర్ధారణమగు-చచున్నదది. ఈయభి_ పాయ మే (పాచీనగాధల 

వలనరకూడ ధృవపడు చున్న ది. ఈగాధల నింథళొళ య 

ములో ముందు చర్చింపనున్నాము. 
6 వాం అయనం” అనగ అర్ధ మేమి? నిజముగ 

ఆన్రలు యస్జ ము వేనినాక ఈగ లే అఆవిత్యులు అపి 
ఐతరేయ బాహ్మాణము పెప్పుచున్న 8, అదిత్యులనగ మాసా 

ధిష్టాన దేవతలు, ఇది నిజముగ సూర్ధబేవతల స్మృతము, ఒక్క 

భారతీయులలో -నేగాక తదితర ఆర్యసంతతులవారి గాధలలో 
కూడ గోవులు రాాతింబవళ్ళుగ వర్ధింపబడీినవి, కను! దయరా 

స్మతమునకు నిజమైన భావార్థమును మన మిప్పూడు నిర్ణయింప 
వచ్చును, " ఆర్య సంతతు లయొక్క (పొచీనగాధలలో తరుచగ 



గవాం అయనమ్, లర 

వచ్చుచుండు నోన్చులనుగూర్చి మాక్సిముల్లరుపండితుని యి 
(పాయముల నిట క్షుష్తముగ బెలిపెదను. 

గ వేదవాబ్బయమందు ఆన్ర్హలు మూడుతరగతులుగ 
వర్గి ౧పబడినవి, (౧) నిజమైన ఆవులు, (౨) 'మేఘములలో 

నుండు ఆవులు అనగ నీరు లేక పాలు. (3) “ర్మాతి యను 

చీకటి కొట్టమునుండి బయటికి వెడలివచ్చు ఆవులు -__ అనగ 
ప్ర శా లమందలి, సూర్యకిరణములు న ఉషస్సు, "లేశ 

సూర్య కాంతి, ; ఉవస్సు ఇచాలచోట్ల అఆన్ఫలత' పోల్చ బజెను; 

"వెంట" గ్ "కైవలము ఆవ్చులే యసి చెప్పబజెను, ఒక 

సొరి యేువస్తువునైనను రెండవ నస్తువుతో పోల్చినప్పుడు 
యింకొకసారి యా వస్తువు శేవల మావస్తువే యని 

వేదమందు సహజమైపోయినది. ఈరీతిగు యి 
గతుల అనవ్వలును విడదీయుటకు వీలులేకుండ వేద 

గాజ్బ్బయమందు పెన వేయబడియున్నవి. ” దీనిని ధ్రూవపరుచు 
కు మాక్సిముల్నరు పండితుడనేక ఉదాహరణముల నిచ్చి 

యున్నాడు. (బు 1, 98 109, 8 ఉం 1 69, 8 11,19, 

ఏఏ 1% కత కి 108 ఉ 10 1 14 ఉ)ు - యీపిబేశ 
ములలో అవృలనగ ఉవస్సులనిగాని, సూర్యకీరణములనిగాని 
సూర్య శాంతీయనిగాని; "లేక దినములనిగాని అర్థము, 1, కలి 1] 

లో అఫృలనగ సరనియర్థము. “పై నుదహరించిన వాక్యములలో 

మొదలగునవి చీకటికొట్టులోనుండి బయటికివచ్చిన 



ల్రిలిగ వైదిక నిలయము, 

ఆవ్రలవ లె నున్నవని చెప్పక, కేవలము ఆప్రులే బయటికినచ్చిన 
వని చెప్పబడియున్నది. అజిగాక, ఒకఉవస్సు (యేశకవచనం) 
ఆవులకు తల్లి (మాతాగవాం) అనికూడ బు 1%, 52, 2 
చప్పునన్నద్ది, య 

న. పాశతః కాలమందు గన్బగు యెరుని ఏసును 

ములని కి పండితుడు తలంచుచున్నాడ్డు. కాని (_పాతః కాల 

మం దెల్ల పుడు మేఘ ములుండస్టు, అదిగాక రాతియందీ 

మేఘములు బంధింపబజెననియు చెప్పుటకు పీలు లేదు. 

ధంకొక ఆశ్చర్యకర మై 'మెన విశేవ మీమనగ : __య౦యా పొ 

త్య కాలిక్ష గోవులు ఒక్క... వేదమం'బేగాక, గతవితర ఆర్యసంత 

తులవారి పురాణగాధలలోకూడ గన్ని సదచున్నవి, అవి 
యచ్చటి దినములతో వోల్చబ 'జెననుట సిర్వివా డాొంశ ను, 
అఆగాధలయం౦ప్ గోన్టులసంఖ్య 12 ఏ6 8ి0ఐపి60 ( మున్నూట 
అరువదిగ ) 'ెప్పబడియున్న ది.” అజ --(ఇవిమాన్చీముభ్ల రు కుండీ 
తుని యభిపాాయములు, ) 

పురాణగాధ లందు గన్ను రఫైలునిజమైన 
కావు అవి * పణి ” యనురాతనునిబే దీర రా, తియందు 
బంధింపబడిన *రా (తింబవళ్ళ” నియ భావము. ' సను! అని 
యున్న -వోట “ర్మాతింబవళ్ళ”ని ఇ వెవ్పీ చదివదూచినచో గవాం 
అయనముమయొక్క_ నిజభావము 'లేటపడగలదు, కొమ్యులను సం 
పాదించుకానుటైతై అఆనవ్సలు పదినెలలు య ము హేసెనను 
వింతక ధరకు అర్థమేమి? “పణోొయను రాతసుని బరధములనుండి 



బయటపడిన రాతింబవళ్ళనబడు గోవులు పూర్వము. పది 
నెలలవనగకు విహరించుచుంజెను. అనగ, ఆర్యుల (పాచీన 
సఏనత్పరము కవి నెలల యవథినిమా తమే గలిగియు౧ జె 
ననియు, తదుపరి కెండుమూసములును దిర ర్స రా్యతిగ నుంజె 
నసిమము) యీదీర్వ స ర్మాతియంబే ర్యాతింబవళ్ళేనబడు సీనోవులు 
అ" ధకారరాషనసులచేత దొంగిలింపబడి బంధింపబజెననియు 
భా వార్థమ, (పాచీన రోమక సంవత్పరముకూడ పదినెలల 
యవథినిమ్మూతమే గలిగియుం జెనని మైన నిరూపీించియుంటిమి, 
పారశీక వేదమగు * అవస్థ ౫” (గ్రంథమందుకూడ యిీపదినెలల 
సంవత్సర మే వర్శింపబడినది. పదినెలలైన వీ పిమ్మట దుష్టరాతు 
సులు (పపంచమునంతను కమ్మి వేని అతిచలిని వాంచును. 
'వెచ్చిపెట్టరట,  ఈవర్థనలనుబట్టిదూడగ, గక, పారశీక, టం. 

'ఫొర టయాని అర్యసంతతుల వారందరు ఒక్కంజాతిగ (పాచీన 

౫ (శునమండలములో నివసీించియున్నప్తుజే ౦ 
పదిమూసముల సంవత్సరము వోరిలో (ప్రచార మయ్యెనని 
స్పష్టమగుచున్నది. ఇట్టి పాచీనసంవత్సరముయొక్కం చిన్నా 
ముల బుగ్వదమం దిప్పటికిని నిలిచియున్నవి. ఇవి సాచీన 
చరితను దెలుపు స నినర్భనములుగ నన్న వి ఏనియొక్క_ నిజ 
నీ్లక  మెనరికిని. తెలి ను 
మహాచండితులకు నెత: దః గ్రొహ్యములుగనుండిపోయినవి. 

ఆర్యులు ధు+వమండలమందు నివసీంచియున్న మూట 
యే బాస వమెనచో ఒక్క_పదిమాసముల సంసత్పర మేగాక్య స్తవమై 

క్ష 



అయాంశ భ₹దములను బట్లి 78, 9 11 మాసముల సంవత్సర 

ములుకూడ యుండియుండవ అెనుగద. అదితిగా ధనుబట్టయు, 

ముషప్పదిదినముల యువ స్పునుబట్టియు 7 మూసముల సంవత్పర 

ముండెనని బుజువగుచున్నది. నవగ్వుల చరిత్రను బట్టి 9 మూస 
ములసంవత్సరముం జెనని వదితమగుచున్నది. ఇవీగాక్క అంగిర 

సులలవో 'పెక్కు.తరగతు లవారు (విరూపులు) గలరని చెప్పు 

టచే 7, 8, 9, 11 మాసములు యము వేయు వారుకూడ 

గలరని "తెలియు చున్నది. అనగ, 9, 8, 11 మూసముల సంవ 

తరములుకూడ నుండెనని తెలియుచున్నది అయినను, అంగి 

_ రసులందరిలో నవగ్వదశే గ్వులు (పభానులు, (అంగిరస్ -రము) 

అని చెప్పుటచే ఏనియన్నటిలో ౧౦ మాసముల |; సంవల్సెర మే 
యెొక్కు-వ ప్ర'చారములోనుం డెననిగాని, శేకసగటున ౧౧ 

మాసముల సంవత్పరమే పుధానముగ గే కొనబజెన। 

అర్థమగుచున్నది, 

ఈయంశము'నే తదితర జూతులవారి వుఠరాణ గాధ బుమూాడ్ర 
బలపరుచుచున్నవి గ్రీకుబేవతయగు *హీలియో'కు 3%0 
ఆవులును, 3౫౦ గొరలును నుంజెనట 4న నరకు 

సంవత్పరములో ఏ5గం పగళ్ళును, ట్ర 0 లును 

మాతి)మే యుండెనని మూక్చిముల్లరుపండితు డభి? 'గయపడు 

చున్నాడు, కాలుడగు కమ్మరివానికి 700 రింగు లేయుం జనని 
జర్మను గాధలు చెప్పుదున్నవి. అగ్నికి 780 మంది కొడుకులు 

గలరని బు 1 164, 11వెప్పుచున్నది. ఈరెంటినిపోల్చిదూచి 



గవాం అయనమ్, లల్ల్ట 

జర ్రనుల | పాచీన గాధలందుకూ డ 3౫%0 దినములసంవత్పరము 
గలదని మూక్సిముల్లరుపండితుడు తలం, చుచున్నాడు. ఈపా)చీన 
'ంపత్సర మిష్పటి సౌర సంవత్సరమునకు ౧౫ దినములు కొర 
నడుచున్నడి, స )స్పటి సాధారణసంవత్సరమునకు ౧౦ దినములు 
కొరనడుచున్న ది, ఆర్యులు. ఉ_త్తరధు)వమండలమును విడిచి 
వీపిధి పొఖటుగ చీలిపోకమునుపు 3౦ దినముల సంవత్సరమే 
యు”డియున్న-వో, దీనికి వెనుకనే ౧౦, ౧౫ దినముల దిర 
రా ౧ *డ యుండియుండన తెను. సంవత్సరము 300దినము లే 
మొనచోట్ల, యిీదీర్ధ రాతి) ఒం దినములుండియుండవ లెను. ల నల్ల 

. ఏతిగ స్ధల భేదమునుబట్లి ట్ త్తరధు)వమండలమందు పలు తెర 
గసలగు కాలపరిమితులునల దీర స్ప రాతులు౨డియు౨డవ లెను. 

ఇట్టి స్రిదీర్ధ , రాతు)లళో యేరాకి. యతిద్రీర్గ ఎమొనదో మనము 
స్ ధం చవలసి యున్నది. “ హలియో ) ముక్క అవ్రులను( లేక 
యెడ్తేను) గూర్చి మాక్చ్సీముల్లరు పండితు డిట్లు చెప్పుచున్నాడు. గల్ల 

ప్రీ కరణవ నం 
గ 

ణ్ 
/ 

ల ఈగకు గాధనో చెప్పబకి న గోన లే (యొద్ద) వేద 
వాబ్బయమహందునూడ గలవ్హు “ హేలియోాి' బొక్క ఆన్రలను 

మొక్కంసహచకుబు తినివేశకని యాగాధ 
చెప్పుచున్నది. దీనికి అర్ధ మేమోబోధపకుట లేను. ఇదిగాక, 
“అఫ్వ్పొాలక” కు ౧౦౧ అఫ్రులు ౧౨ యొక్సు ౧ అంబోతు 
యే గెరట్సు | ౫౦ యొడ్లేనన్స కొందరు చెప్పుచున్నారు అప్పొాల౯ 
యొక్కట యొడను “' హెర్మ్మిన్ *” దొంగిలించి వానిలో 



లలన వైదిక నిలయము, 

"ఆంటిని చంపెనట. -ఈకథగూడ అగమ్యగోచరముగ నేయున్నది. 

-ఈ * లినివేయుట, ” * దొంగిలించుట *” అనగ నమిళయో 

యూహించుటకు శక్యముగాకున్నది ”. 

ఉ_త్హర్మ ధువసిద్ధాంతము "ఇెలినియున్నచో మాక్సీము 

_ల్లరు పండితు డింతగందరగోళ పడవలసిన యనరసర ముంజెడిఏ 

గాదు, “ ఆవుల నెల్తికొనిపోవుట ” యనగ భావము మన 
కిప్పుడు కరతలామలక మగుచునే యున్నది. అనగ్య యిన్నిదిన 
ములు దీర్ధృర్యాతియందు గడచిపోయెనని భావము... స్థలభీద 
మునుబట్టి యిదిర్ధ రా్మాతియందు పడిపోయన దినములసంఖ్య 

(ఆవుల సంఖ్య) 'భేదించుచుండును, అన్ఫలను దొంగిలించుటు 

యనునది వేద నాబ్బయమందుకూడ కలదు, వృ, తాసురుడు 
ఆవులను దొంగిలించెను కాని యున్నిఅవులో వెప్పబడ లేదు. 
కాని 1 మేర 16 _.లో, 117 18-_ లో బ్య జాశ్వము 

(ఎర గ్మరము) ౧౦౦, లేక ౧౦౧ గొ రెలను చంపి. ఆడ 

తోజేలునకు ఆహోరముగ వేసెనట, ఈకథ పె (గీకు కఖతో 
పోలుచున్నది. 

(పాచీనసంవత్సరమునుగూర్చియు, అందు ముఖ్యముగ 
చీర ఘు లొ(తీనిగూర్చియు, 'వెదిశకర్త  ండయందు (ప్రముఖమైన 

నిదర్శన మింకొకటి నిలిచియున్న ది. కాని యిది ఇటీవల దట్ట 

ముగ పెరిగిన వ్యాఖ్యానములలోను, ఛావ్యములలోను 

మరుగుపడి ఫూడిపోయి యున్నది. కనుక, దీనిని (త్రవ్వి 
పెళ్ళగించుట కై, మన మిష్పూ డిచ్చట సోమయాగములః 



(15) గవాం అయనమ్, విలిస్ట్ 

వమ్య్యుర సంసా న యు, యు ఆని వికొం అన తంతి మొక్క సంపూర్ణ చర్మితను సమ్మగముగ _ పరిశీలింపవలసి 
యున్నది,  ఈసోమయాగ మనునది ఇవాల పురాతనసంస్థ 
మైనస్టు ఆర్యసంతతుల (_వాచీనగాధ లే వేనోళ ఇాటుచున్న వి, వుగగా “ట్టి భి 
కర్మ కాండయంతటిలోను యీసోమయాగ మే వాల ఫురాతన 
మైనది. బు గ్వదమం దిద్్యయు _(పథానవైదిక కర్మగ వర్గి ౦ప 

బడినది. ౧౧౮౪ సూ క్షములతో నొష్పుచున్న ప త్యేకమండల 
త త ళా సా న. ఇటీ ట్ అ లా అల బుల్ల ముకటి దీసికొర్నక్తై బుగ్వేదమందు (ప ల్యేకింపబడియున్న ది. 
కనుక, దిసిని మనమిష్పుడు పలిశీలించి చూచి, య ల్ పాచీన 
స తములసం భొవ మటిదో 1 స్య ముల స ఫభెవ ఎర్టిదొ 

నీమయాగమునకును తక్కిన యాగములకును గల 

ముఖ్యమైన 'శీదమేమనగ ;- ఈ సోమయాగమందు. సోమ | 
గ్గ 

రసము సయబనసును, ఈ రసమును (తొగుటకుముందు దీనిని 
దేవతలక గ్పింతురుు ఇదియే ము ఖ్య మైనఫేదము, ఈ ఇీదము 
నోమరమంగ మును "పరునుబట్టియే తెలియుచున్నది, ఈ నోవ్వు 

“య మొకసార్హి మధ్యాహ్న మొకసార్హి సాయం 

మొ ల్తముమోద దినమునకు మూడుపర్యా 
బడును, దీని నర్పించుసమయమందు మంత 

ముల పనింతుగు, 

వాభివోని శాలపరిమితినిబట్టి నోము యాగములు 

'మూడుతరగతులుగ విభజింపబడి యున్నవి 



విగ్ర నవెదవక వలయము, 
రా 

(౧) వకాహములు;._ ఒకదినములో పూ గియగునవి, 
(౨) అహీనములు :_ ఒకదినమునకించ యెక్కున 

౧౩౨ దినములకం శు తక్కువ కొలములో పూ గియగునప్ గ్ 

(3) స్మ్యృతములు:- ౧౩ దినముటుగాని, అంత స్లో క్క, జ్ర 

/ శ య. ; ఖీ ు.. ॥; బో రీ ఖ్ దినములుగాని ప ట్టునవి, ఈ 'స (తములణొ వె య్య సావన త్త ఏర 

ములు పట్టు సత ములుకూడ గలసప్టు, 

[| వకాహము [క్రిందికీవ చ్చున 'వేవనగ 

(౧) అన్ని హ్లాను ఈత శని అ ఉత ఉలి 4 ఉప టు ఓ ౫] 

(౨) ఆతిఅగన్నివ్టామ ) ఏ న | 'సొంల్తముమోిద యూ యీడ్రును 
(9) ఉక్ష్య ఓళ4 టి 1 

(ఈ) హోడళఖీ ,.. 

(0 వాజెపేయ, .. [ 
(౬) అతిరా[త్ర,., 

(2) అవ్య ర్యామ జి ల గా ( 

ఈ యేడును ఒకటరక మ్ర్న య గ్ల ములు, సోమరస 
మర్చించునప్పుడు చదువు మంత్రముల సంఖ్యలోను, చదువు 
వధములోను, అం దుపయోగంచు ప్యాతలసంఖ్యలోను సవ 

కొద్దిమార్పులు తప్ప, పీనిలో వీనికి వీశేషభీదము లేవియు 
'లేవ్ర. ఈ రకము యజ్ఞములత్రో మన కీప్పు డంతగ పనిలేదు, 

షః బ్ 
స్ ఖు | క్రి ల. న! 

ఫ్ట్తీలై “మము మొక్కు 

౫ంక ర్యా ములనిగాని లేక రక్త 
| ముఖనీ గానీ పెప్పవదు గ ను, అన్ని సమము నే 

౬ మ కొదిమూ్యూన 

హోెలియుందును, 

క . ఇక "రండవ తరగతిని అహీననులు:.__. ఈతరగతి. 
(్రంది! వచ్చున వేవనగ : _ 



గవాం అయనమ్. లైల 

(౧) "రెండు మూడు మొదలు ౧౨ రా తులవరకు 
పట్టు, ద్విరాత్ర, (లిర్యాత్స " చతృురాత | ములను పేర్లుగల: 
సోమయాగములు * ద్వాదశ రా త)” ములవరకు గలన్ఫ. 

(9). దా్యాదశాహ ” - ఉది యా తరగతిలో 
_(పధానమెనది, ఇది ౧౨ దినములు పట్టును. (ఇది అహీనము. 
నను; స్మ్యతముగ నుకూడ పరిగణింపబనుచున్నది. ) దీనియందు 
బ్్తిప , గో, ఆయునస్, అనుళే వేర్లుగల మూడు * తస్యహ”ము 
లున్ను (8)68ి = గ దినములున్ను ) =[- ౧. పదియవదిన 
మున్ను _ ౨ అతిరా తులున్ను= దార లీసి మొత్తం ౧౨ దినము: 
లగుచున్నవి. ఈ “తస్యహ'ములు మూటికిని కలిని “నవర్శా లి 
యసి జేరు. 

111. ఇక మూడవ తరగతివి సత్రములు; -_ 

ఈ తరగతిలో ౫ నెయ్యి సంవత్సరములు పట్టు యాగములు 
కాడ చెప్పబడియున్నను యిందు ముఖ్యమైనవి వొది దికస్మత 

ములే, తక్కీ.నవానిశో మన కిప్పుడు పనిలేదు. ఈ వార్షిక 
స్మ్యతములలో _వథధానమైనది 5 బాం అయనం ” 

ఈ స్మతముల స్వ భావమును పరిశీలించుటకు ముందు: 
మనము “వళహా” అను పదమునకు అర్ధ "మేమో  'లెలిసి 

స్యవసరమై యున్నది. మళవా = (వట్ - అవా, 

అనగ ఆరుగ్ రు టై అర్ధము, (క ర నాండయం వీపదము 

ఆరురోజుటు పేయు కర్మకు "జీరుగ పెట్టబడీనద్శి అణిదు 

వళవాలు కలిసినచో ఒక నెల యగును, కనుక * వళపహా” 



ను2్ర్ర వై దిక నిలయము, 

“యనునది “ వారము ” “పతమువ లె ఒకానొక కాలమాన 
ముని కెలిసకానవలను.. “వళవా ” లోనున్న ఆరురోజులలో 
వరుసగ జ్యోతివ్, నో అయున్ -- ఆయున, గో జో గ్టితిష్టో 
ముములను పర్లుగల ఆరు హారాముములు జరుగుచుండును, 
కనుక్క పతి “వళహోొ యు జో్టతట్టోమముతో (వారంభ మై, 
చొ జ తిషస్టోమముతో ముగియును, వభపహళలో నిత్యము 
జరుగు *హజాూూవుములందధు సోమరస మర్చించు నప్పుడు 

కసఠించు నుంతృముల 'బేక స్తోత్రముల (5 మమునుబ్టి 
యీ *“వళీసనా”లు “ అభిష్ల సవ” వళహాలనియు ' పృ” 
వళి సాలనియు 'రండురకను "కీర 'జను.' 'పయముల”తాో కళ్లు నగా 
కృృప్వ భేదములున్న 1 ర్జు, “ వళభపహాల "*తోోఅ అభిఫ్రవ, 0! ౫ “చ్బష్న గ 

యు "భేదము లేర్చడెను. 

వార్షిక సర చందు న 'థానముగ శొన్ని* వళహా * 

నె .. అద్యం తములందును, 
వ. ప్రల్యేఫేము ముగ కాన్ని! యలునడు చును. 
సత్రముయొక్క_ మధ్యదినమునకు “ విమవ౯్ ” అని్పీరు. ఇది 
సత్యమును రెండుసరిసమా నమైన ఛాగవ ములుగ వళలాటు 

ో పెట్ట 
బడదు, మొదటి ఫాగమందు జరోనక్సియలే. రెండవ ఫాగ 
మందును తలక్రిందు కిమముగ జరుగును: ఇట్టి వార్షి కస్మతము 
యొక్క నమూనా ( (006ట) యెట్లుండునో ఉదాపొరణార్థమై 
ఎత్తాకిండ వివరించెదను, 



(5) 
(౫) 

(౭) 

గభాం అయనమ్,
 

ల2రై 

వాగ్షి క సత్యముయొక్క నమూనా 140661. ) 

యబ్ళప (కమణసంబంధమైన 

అతిరాతిము ... 
ఆరంభనీయ, 

లేక పాధియ 

శేయ యను ేరుగల చతు 
ర్వింశ దినము, 

ఇదియీసత తరము 
| 

నకు సిజమైన ఆరంభము లు) 

షల ౧ స '్ర అభిప్లవమళ | 

హాలు [౬ ౧. సృష్ట్య్రమళవా | 

సో "చ్వున గ సెలల వరకు, 

"మొత్తము 
.9౫ వమళహలు ౬

 

(2 గ్ 2 6215
0 దినములు) 

.. ం 

మూడు అభిప్రవవ? భహాలు
+ ఒక 

పృష్ట్రమళనా 

" అభిజిత్. ' దినము .. 

మూడు 
“స్వరం 'సా

వుకొ” 
దన 

ములు... 
౨౨. 

మధ్య్యదినము ; ఇది లక 

లోనికి రాదు) .. 

( స్వర - _సామక్
షొ 7” 

దినములు 444 4, 

“బివువకొ” దినము (ఇది. యజ్ఞ వ
 

౧, దినము.. 

౧ దినము.. 

దల్మోం. దినములు.. 

౨౦, దినములు.
.. 

ళా దినము,
 

వ గా దినము
 లు. 

3. దినములు.. 



బలగ "వదిక నిలయము, 
రా 

(౯) 6 విశ్వజిత్. *” దనము *.. *=. ౧ దినము. 

(౧0) (౧ప్పష్ట్య + 5 అనన) 1 ౨లో. దినములు 
వళహలు ౨.౨౨ ౧ ౨. క్ లి 

(౧౧) (అ) నెలం౧కి (౧ పృష్ట -- 

ర అభిన్లవల ) చొప్పున ర | 

సలల వరకు ౯2 ౨౦ వళి 

హాటు, =, ౧౨౦ దినములున్ను | 

-- య. 
(ఇ) ప్ర అభిఫ్రవలు య గోష్టో 

మ ఆయుష్టోవు [+ దళ | 

రాత (౧౦. ది, . | 

రెం దినములున్ను |. 

"వరశీ్ ౧౫౦ దినములు, |! 

(౧౨) మహావొతదినము, (ఇదిచతు్మ) 

ర్వింశే దినమునకు ) (పత్గ ఫీ 

నున్నది ఎల శల 42 

(౧౩) ఉపసంహోర సంబంధమైన .. 

౧౫౧. దినములు, 
జ 

౧ దినముం 

(పప భటటం 

్క! ౧ దినము 
రాతము తశ ఉత | క 

విజ౦ దినములు. 
న ౫ స్లో 

[్. స్ట్ స్ 

ఖీ 

వై నుదహరించిన "త౬౦ దినములను - ఆండుతరగతుటుగ 

శకుభజిం పనచ్చును. (౧) స్ట్ మైన దినములు (౨) అస్ధార మైన 



గవాం అయనమ్, ఒప 

దినములు. వై ప్రణాళికను బట్టిచూడగ, యి వార్షి కయజ్ఞై 
ఠా 

వము”ో ఉష క మోపసంహారములందలి అతిరాతిములును, 

చతుగ్యంగ్ మ మహా వతదినములును, అభిజిత్ విశ్వజిత్ దిన 
ములును, షువనుకు ముందువనుకలనుండు స్వరసామక్ 

సనమ లను, ఏమువన్ దినమును, ద్వాద శాహములోనున్న 

దశ రాతుమును కలిసీ "మొత్తము _౨౨ దినములు వాల ప్రధాన 

మైనవి. ఈయజ్ఞ ములో వ్రవియ్ స్థరమైనసి, తక్కిన దినములు 

అభిషను పృష్ట వళహలలో ఇమిడియున్నవి. ఇవి స్థిర మైనవి 

కాన్పు, ఇష్టమువచ్చినట్లు యిీాదినముల సంఖ్యను మార్చవచ్చును. 

ప్రణా! కనుండియీ కాది మూార్చులతొ శి అ నేకసత్రము లుత్ప 

న్నమగుచున్నవి. ఎట్టనగ. గవాం అయనముయొక్క- యవధి 

౧౧ మాూాసముబే మొన వో 3౬౧ దినములలో ౨ సనెలలను 

ఫా: పయన ఇను. ఈశెంకు నెలలను | స్థర మైనదినములలోనుండి 
జ్, 

కొట్టా పెయుటకు సీలు లేదు, కనుక, స్థిర ధానము నుండియే. 

గ్ 

ములనుండి షిరిఅయిచ షళహలను టు గవాం 

అయన 'మేర్చడును, వురియు పై పె పిణాళికలోనున్న వళసహాల 

ననస్నిటేని అభిప ,:వమళవాలుగ నూర్చినపో“ఆది త్యానాం అయన” 

..! ర్పృడుచున్నది అశ్లు మళహాలనన్నిటిని పృష్ట మళహలుగ 

మార్చినచో * అంగిరసాం అయన ” మేర్చడుచున్నది. కాని, 

యీ చివరిరెండు అయననములలోను మొత్తము దినములు 

మూత్రము ౬౦0 గణే నిలిచియున్నవి, ఈప్ర)ణాళికలో ౬ 



ర్ల్వల వై ద్క నిలయము, 

దిననులుత్కించి 353౫ల దినము లే యజ్ఞము చెనినవో. “ - ఉత్పర్టి 

నాం _ అయన” మేర్చడుచున్న ది. 

-ఈ రీతిగ ఆయా ప్రబేశములందుం! తు సంవత్సరము 

యొక్క కాలపరిమితికని, తదితర లత.ణములకును సరిపోవు 
నట్లు నమూనాగా పెన నుదవారించిన ఇ భా: కలో ని అస్థిర 
భాగములలో కొలది సవరణలను మా తము వేసికొానుచు, 
పలున్సరు పలు తెరగులనగు యబ్ల ములను చేయుచుండీడి ఈ 

కొలదిభేదములను నదలి చూచినచో య్ స్మతములన్నియు 

"వెంత్తముమోద ఒక్క. నమూనాగాసేీయుండును, వి /థౌన 
కర్మలు అన్ని సృ్తములలోను స్థిరముగ నేయున్నవి. విషువక, 

అభిజిత్ , విశ్వజిత్ , స స్వరసామ౯ా దినములలో జీయేకర్శలను 
చవేయవఅనో _బాహ్మణములందును, _₹ "తసూ తములందును 
విపులముగ వివరింపబడియున్న వి, అతిరాత, చతుగ్వంశ దిన 
ములం బేయీకర ల జేయవలయునో ఐత" రయ ఛావ్మా ము, 
_ఏపులముగ జెప్పుచున్నది, చతుర్వింశ దినమందు ళ్ రక 
ముల స్తోమములను ప ఇంపవలసియుడుటచే దాసి శా బరు 
వచ్చినదట. ఇదియే స్మత్రమునకు నిజమైన ఆరంభము, మహ 
(వతదినముతొ" స్మతము నిజముగ ముగినిపోవును. ఈ దిన 
మందు చేయనలసీన (కీయలు విపులముగ, ఐత”కేయ (బావా ? 
ణము 1% 14 లో గలం చవ నలేదినమందల్ కర్శపవర్ష్య 

విధిని పోలియున్నది. * హా తిబీ; ువజేసీ మహ 
(వతశర్ణవలన యి వీ తిరగి మొల శెత్తునట్స జేయ ను.” 



గవాం అయనమ్. లల 

సకాలమందు మరల మొల శెత్తుటకై యజ్ఞబీజమిోరీతిగ భద 
పరుపబడినది, ఇదియీ మహా వతకర్శ్మ - ఇదియీ్ _పవర్ష్యవిధి 
యని పైన దెలిపియుంటిమి. గతించిన పాపసంవత్పరమునకును, 
ముందురానున్న కా) త్తసంవత్సరమునకును యూమహోవిత 
కర యొకవిధమైన “లంజె” గ నున్నది. 

ఇంళొకవి నేవ మేమనగ:_ ఈసత)ముయొక్క_. తుది 
భాగమందువచ్చు దా్యాద శాహమును-అందులో ముఖ్యముగ 

౧౦ రోజులును. చాల ప్రధానములుగనున్న వి, ఇశ్లు సత్రము 

యొక్క- ఉపకంమోప సంహారములందలి అతిర్మాతములును 
వ్సూబ్ర _(పథానమైనవి. 

ఆర్యులు (ధువమండలమును వదలివచ్చినపిమ్మట రచిం 
భం. + ల్ల గ్ర కా ళు, జ న చిన య జ్జ! వాబ్బయనుందు గన్బట్టుచున్న ౨3౬౦ దినముఆ 

పరిమితిగల వార్షి క స్య తముయొక్క_ నమూనాను (ప్రణాళికను 

పై నవివరించియుంటిమి. కాసి; యింతకుపూర్వము (ధభువమండల 
మందున్నప్పటి స్మత్రముయొక్క_ స్వభావ మెట్టుండునో మన 
మిప్వుడు విచారింపవలెను, దీనికొరతై  మనమిప్పుడింళాక 
రకము నోమయాగములను పరిశోధింపవలయును. పనికీ రాత్రి 

గ్ర ౧తు స్పలసి"పేరు, 

నోమయాగములలో వకాహములనియు, అహీనము 

లనియు; స్మ్యృతములనియు ._. మూడుతరగతులు గలవని వైన 



లై ప్రగ్మ వె దిక నిలయము, 

'జెప్పీతిమి. “రెండవతరగతియెన అపహపీనములలో డ్రాాత, 

(తిర్మాతములను "పేర్దునల సోమయాగములు ద్వాదశ 

'రాతము *”లనరకు గలవనికూడ 'జెప్పీయుంటిమి. కాసి యీ 

జూపీతా యింతటితో ఆగలేదు, ఇవిగాక యింకను (తయో 
ద శర్యాత , చతు ర్ స ర్మాతములను ప్తేప్టగ ల సోమయాగములు 

4 శతర్యాత ”మువరకు గలన్సు, ఈజాపీతా “* శతర్శాత .. 

నిలిచిపోవ్రచున్నది. వీని కన్నిటికిని కలిసి “రా త్మ కతున్తోలని 
జ్రు (9వి రా తులందు 'జేయబకు (గతువులని ముందు 

సిరూపింప నున్నాము.) ఇవి * నూరు 'వరకుమూత మే గ్ లఫ్హు 

అంతకుపై న లేన, ఈ నూరింటిలో ౧౩ రాతులవరకు 

అహీనవర్షములోను, ౧౩ నుండి _... ౧౧౧ వరకు * స్మత 7 

వర్షములోను చేర్చర “ఈ కృ తీమవభాగ మును మన  మంతగ 

పాటింపనలసిన పనిలేదు, నది యెట్లున్నను మొ గ్తముమిోద 
౨ మొదలు ౧౦౦ ర్మాతులవరకు వివిధ శాలపరిమితులుగల 
రాతి కతువులను ేరుగల యింకొక్రరకము సోమయాగ 

ములు లై త్రిరీయసంహిత్క (బావా స్రణములు శెతసూతి)ము 
అందు స్పష్టముగ వర్ణింపబడియున్న వి. వీనిొక్క_ సంఖిర్షన 
గూర్చిగాని, స్స భావమునుగూర్చిగాని, అవధులనుగహార్చి గాని 

యొట్టి సంకోచములును లేన. ఈ రార గతువులసంఖ్య నాన్నా 
అతిరాతశ్రతువునుకూడ బ్న్సిక్రీ గలిపీనవో ర్మాత్మకతునుల 

సంఖ్య మొత్తము న్తూరగును. 
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౨36 వె దక నిలయము 

వునమిష్టుడు విచారింపవలసీన యంశ చమేమునగ :.ఇన్ని 

సోమయాగములుండగ వీనిలో యీానూరుమూ తమే యేల 

న ర్యాత్మకతువులని వపెప్పబడీనవి (గ ఈర్మాతి (కతువ్తులసంఖ్టి 

నూరుమవూ తమే యేలయుండన లెను $ నూరుర్యాతులకంకు 

యొక్కువ పరిమితిగల రాతి (కతువు లేల లేవు గ్గ ఉ రాతి 07 

యనగ కర్మ కాండయందు “ షనము *” అని అ మువేసికొన 

వచ్చునని వూూనూంసకులు సనూధానము చెప్పుచున్నారు. 

ఛతరాతమనగ నూరుదినముల యనఫిగల యన్లిమని వారి 

సమాధానము.  (పాచీనకాలమందు కాలమానమును ౧లిసి 

కొనుటకు చందదుజ (_పధానసాధనముగనుం డెను. గనుక 

దినములకు రాాతియను నామభేయముకూడ _పచాంములో 

నుండీయుండనచ్చును. _ దీనినిబట్టికూడ మిమాంసకులయక్థ 

మును ఒకవిధముగ ఒప్పుకొనవచ్చును. అయితే యింతమ్మాత్ర 

నముచే వై పశ్నలు పరిష్క్మరింపబడజాలవు. ర్యాతియనగ దిన 

మని యొపష్వుకొన్నను యీరా,ి (కతునవులవరుస నూరు 

రాతులతోడనే నిలిచిపోనేల ? తిరిగి 3౬౦ దినములయజ్ఞ్ఞ ము 

వచ్చువరకు యిీాలోపుగ నెట్టియస్డి ము (రాతి కతున్చు గాని 

య్ల బేకపోయిను ? ఒకటి మొదలు నూరువరకు [క వుముగ 

వచ్చినయజ్ఞ ములవరుస యించ ఆకస్మిక ముగ నూరువద్ద "తగ్ 

పోజీల ? తిరిగి ౩౬౦ దినముల సృతమువచ్చువరకు యి 

మధ్య యింతపెద్దగండి పడనేల ? నూటికినిి మున్నూటఅరు 
వదికీని మధ్య యింతపెద్దఖా€ యేలయుం'జెనో యింతవర కెవ 
రును తగిన సమాభానము 'వెప్ప లేదు, 



గవాం అయనమ్. లై్ట/ 

గ వాం అయనమువంటి యే వార్షి కస్టృ్తతములోను చేర 
కుండు * ర్యాత్మికతువు * లనుపేరుతో  ఒకనూరు సోమ 
యాగముం కర శ్ర గాండయందు (ప ల్యేకయొకవర్ల ముగ -కీటూా 

యిుంపుగ _ నిలిచిపోయినవి. ఇవి యిశ్ళైుందులోను చేరకుండ 
యేల (వ బ్వేకముగ నిలిచిపోయినవో  యింతవర కెవరును 
వెప్ప లేదు. పీసిమొక్క-_ యవథి నూరురా తులకంశు యేల 

'యెక్కు.వ లేవో యొవరును  శెలిసికాన లేదు. చాలకట్టు 
దిట్టములతో నొప్పుచున్న సోమయాగ పద్ధతియందీనూరు 
(శతువులు మూత్రమే  యందులోను వేరకుండ్ దూరముగ 
ఒంటరిగా యేలనిలిచిపోయెను ? ఇన్నియుగములు గడచిన 
పిమ్బుట నేనిప్పుడి పశ్నలకు సమాభానము వెప్పబోవుట 
అతి నావా సముగ గన్బట్టవచ్చును, కాని వున ఉ _త్తర్మధువ 
సిస్హాంతము నాధారముగ ౧ కాొన్నచో యీ పశ్నలకు 
చక్కని సమాభానము కుదుగునని నాకు గట్టిగతోచుచున్నది. 
కనుక, యకావివయమ్ముపె నాకున్న యభిపాయముల నిట 
పివరిం పదను, | 

అతిర్మాత కతువు యీకాలమందుకూడ రా_తియంబే 
చేయబడుచున్నది. ఈశబ్దములోని * రాతి ౫8 రా తియనియే 
యరగ్ధమిష్పటికిని చెప్పబడుచున్నది. అట్టయినచో, ద్విరాత్ర 
(తిరాతాాది శబ్దములలోనుండు ర్మాతిశబ్బమునకుకూడ రాతి 
యనియే యల అర్ధము చెప్పకూడదు ? సోమరసమును ర్యాతి 
పూట తీయుటకు వీలులేదు గనుక ర్యాతియని అర్థము 'ఇెప్ప 



ల్రైల్ట వైదిక విలయము. 

కూడదని కొందరనుచున్నారు. శానసి, యీ యభ్యంతరము 

నిలువజాూలదు, వలననగ :_ అతిర్యాతి (కతుస్పునందు సోము 

రసము మూమూలుగనే ర్మాతియందుతీయబడి మూడు“పళా ర్యా 

యములు ఇందునకు అర్పింపబడుచున్న సై, అతిఠాత్యకతు వ్రు 

(పతిస్మృతమునకు ఉపషకమోప సంహా రము లంజాచరడింపబనయు 

చున్నది. అసురులు చీకటిలో చాగుళొనిరి బేవతలు వెలు 

తురులో నుండిరి. ఈరాతవసులను ఏకటిలోనుండి. వెడ 

గొట్టుటవై 'జేవతలుపూసికి. కాని యీపసినై 'బీవతలందరి 

లోను ఇం దుడొక్క-డు తప్ప తదితరు 'అవరును సాహాసింప రై రి 

ఇం్మదుడు మరికొందరిని వెంటబెట్టుకొని, చీకటికోటను (పవే 

శించిమొదటిపర్యాయ పు సోమరసములో శ రాతసులను ర్యాలి 

యొక్క- [పథమ ఖాక మునుండీి తరిమి వేసెను; “రండవపర్యా 

యఫు సోమరసముతో ెండవ భొౌగమునుండి తరిమివేసను; 

మూడవపర్యాయపు సోమరముతో మూడవభాగమునుండి 

పూర్తిగ 'వెడలగొశ్రైను. దీనినిబట్టి సోమరనము రాతియే 

వీయబ జెనని యు ర్యాతియం'బే మూ డుపర్యాయములు 

ఇందున కర్పింపబజెననియు, యి రసమును (ఆగి కం దుడు 

ఉత్సాహవంతుడై రావతసనులను (చీకటిని తరుముగొగ్నై 

లీ అరరారకతు  పారశీగంథములందు కూడ 

రి తప్ప) గటి 

౧.యొదటి .- ఫాగమంద అన్నిగృవా యజమానుని 



గవాం అయనమ్, వైప్రఫ 

మేలొలిపి “* అజ” (సంస్కృృతం-అహపి)ి అను రాత, 
సుడు అసురులచే _-పేశేవింపబడి నామిదికి వచ్చి నన్ను 
చంపజూచు చున్నాడు. కనుక, నేనిప్పుడు. మిక్కిలి 

'తేజస్పుతో (ప కాశంపవలసియున్నదిి నీవిప్పుడు నెంటనే లేచి 
'మొలదట్టీ (శోస్టి బిగించి కచ్చైలనుతీసికొనిరా *” అని 
చెప్పును. ఈరీతిగ నే, అగ్నగృహయజమానుని * మూడు 
ళ్ట్ర ర్యాయము ' లు మేల్కొలిపివెప్పును, ఈశథ యిం దునకు 

మూడుపర్యాయములు సోమరసమర్చించుటనుబోలియున్న ది 
మొలదట్టీ (శోస్టి బిగించి కళ్షైలు తెచ్చుటయు, సోనురసము 
ప్రి అప్పించుటయు ర్యాతిపూటయం బేజరిగెను. ఈకథ పార లీకు 

లందుగూడనుండుటచే అతిర్మారకితువు చాలపురాతనమైన 
వసి స్పష్టమగుచున్నది. 

అతిరాత/కంతును ఒక్కరా తితోనే పూర్చియగున్ను 

ఒక రాతి). పరిమితిగల అతిరాత్రుకంతున్సునకు వెప్పిన సమా 
ఛానమే ౨, 3, రప ౨... ౧౦౦ రాత్రుల పరిమితులుగల 

తక్కిన ద్వ్యరాత్ర, _తిరా_తాద్మికతున్సుల "శేలచెప్పరాదు .? 

(_పొాచీనులగు ఆర్యులు త్రవమయజ ములను పదినెలలలో శ్ 

ముగింహవెడివారనసియు, పిరి యన్హ్రములు కాగనే దీర రాతి 

నచ్చెడిదనియు యిదినరకుచెప్పి యుంటివి. అయిళ్సే యీ 
యార్యు లీదీర్ధ ర్యాతియం దేమి'చేయుచుండిరి "రెండు నెలలును 

యెడ తెగకుండ నిదపోవుచు నేయుండిరాః ఇప్పుడుకూడ ఉత్తర 
(ధువమండలమందు “లాపు” లను నొక జూతిమనువ్యులు నివ 



లగ వైదిక నిలయము, 

సించుచు నేయున్నారు. వారీదీర్ధ రా తియందు సభా స దవోను 

చచునేయుండరు, మనమిచ్చట సూర్యగమనమువలన 'రాతిం 

బవళ్ళనుగు ర్రించినశ్లు “లాపు” లుకూడ బహు కాలాభ్యాస 

ముచే అదీర్ల ర్రర్యతియందు నత్మ్శ తములయొక్క_ ఉచ్చ, స్చ 

ల్బబట్ర్ రతింబనళ్ళ సంజ్ల 'సేర్చరుచుఖా॥ ఏడి అసి ఆబేశ 

మును చగూాచివచ్చిన ౮ వొల్డు యా వెలు ” అను నాతడు 

పుప్పుచున్నాడు. ఇ శ్రుర్చరచుకొన్న రాగపు గారటుయందే వాగు 

న్నిదపోదురు తక్కి-నష్పూడు యేవో న్యాపారములను వ వీన్పీళాను 

చుందురు. కనుక, యీానాడీి “లాపు” లు చేయుచున్న ప్లు, 

ఆనాడు అర్యులుకూడ చేసియుండిరనుకొనుటలో . 

మేమున్నది. (పాచీనులగు ఆ అర్ధాలు ప కః 

ములు చేసినపి మ్న్ ట్స చెండుసెల లెడ తేనకుండ 

చనం! ఇప్పుడు కుద్దనీలే వము ( న్ మనది) జ ౬ 

యిందున క్కువ సపహాయను గావలసియున్నది పాప 

మిందుడు “వల” తో పోరాడుచుండగ, అర్యులు. ఆతసి%మి యు 

తోడ్చడకుండ ____ ఒకగిన్నెడు సోమరసమైన సవ్వకుండ - వా 

కాళ్ళుపార జాపుకొని సోమర్ములె ఆర్యులు  స్మద్రపోవు చుండి అలై 

అట్లయినచో, అసలు యజ్ఞములయొక్క- ముూలసీజ్రాంత ము 

కూలిసోన్సను, కనుక, యాదీర్గక్రాతులందు ససదున 5 కుత్సా 

హాముగల్టించుట కై ఆర్యు లీరాతి క్రతువులను శే ; య 

శకు సోమరస మర్పించుచుండిరి, 
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(ధభునమండలమందు అమోంశ భేదములనుబట్టి దిర్స 

రాతి కాన్నిచోట్ల 3 నలలును, మరికొన్నిచోట్ల ౧ నెల, 

9 నెలలును, నుంకొన్నిచోట్ల ౨౩, ఈ, ౫... 30. రోజు 

బునుహాడ నుండవచ్చునుగద. కనుక ఆయా (పబేశములలో 

నుండు దిర్ధ రాాతులయొక్క._. అవధులనుబట్టి ద్విరాత్య, 

తిర్మాతా ది కతున్సలు చేయబకుచుంజెను.. దీర రు రాతి) 

అదో జఆలున్నచోట ద్వి రాత [కతునవ్హచవేయబజెను; పదరోజు 

అన్న “వోట దశరా త కతువును, ౧౦౦ రోజులున్న చోట 

పత్ర ర్యాత్మకతువును చవేయబకుచుం జెను. శతర్యాత కతు 
వ్రులతో యీర్శ్మాతి కతువులు నిలిచిఫోయమెను. అంతకుపై న 

లేను, ఆనగ, మనయార్యులున్న చోట ౧౦౦ రోజుల దిర్ధ 

రాత్స్రికం'ల  యొక్కున దీర రా, తి లేదని భావము, ఈ ఫావ 

మును బలపరుచుటకు అదితిగాధ యి ప్రబల [పమాణముగ 

నున్నది. ఈగాధనుబట్టి 2 మాసముల సూర్యరళత్మిగల (ధువ 

మండల పదేశము సూచింపబడుచున్నది. _ దీనికిముందు 30 

రోజులు ఉవస్సున్సు వెనుక పక్కను 30 దినముల *“ యీ 

"డెండ ” యు కలిపీనచో "మెంత్తము "వెలుతురు ౯ మాసము 

లుంకును. తక్కిన మూడుమూాసములును (౯౦ రోజులే గా 
రోజులును) దీర్గ  రొతియే. ఇ౦తకువించిన దీర్గ సృ రౌంతిన 
ఆర్యులెరుగరు, ఈ లక పైనవివరించిన ౧౦౦ రోహోల పరి 

మితిగల “శత ర్శాత” శ్రతువుళో సరిపోవ్రచున్నది. నూరు 
రోజుల కెక్కున దీర్ధర్శాతి లేదుగనుక్క నూరురోజుల పరిమితి 



లశ్తఏ -ఐదిశ నిలయము, 
, రి 

గల “శతర్మాత” క )౧తున్చనకంశు యక్కు-న పరిమితిగల రాతి 

ఉవస్స్నునుగూద్చియు, యీ రెండనుగూర్చియు (పట్యేగ 

(కతువులుండుటచే యిప్ రాతి కతువ్రలగా చేంస్ప, కనుక, 

ర్యాత్మికతువులసంఖ్య నూరింటిణొ *డనే నిలిచిపోప్పట మిక్కి-లి 

సహజనుగనున్న ది. ఎందునను చేరక (ప బ్వేకముగ సిలిచి 

యున్న ర్మాతిక త్రున్చులనుగూర్చియు అందు ముఖ్య ముగ 

“ న్లూరు * అనుసం సంఖ్యనుగూర్చియుు యిః 'తసరళమగు భావా 

ర్ధము ఒక్కధువనీద్ధాంతము పై న'నేతష స్ప మరి యేయితర 

సిద్ధాంతముమై నను కరుదురదు, నీసినిబట్టి ఒక మాసము 

స్పును 2 మాసములు సూర్య కాంటియు, ఒక మా+ాసము 

యిీిరెండయు, 3 మవూసములు దీర ర్యాలి యుకలిని (పాచీవ 

కాలమందొక ప్పుడు ఆర్యులకు సంవత్పగ ముగ సేర్పడొనసి, 

యీరా తి కతున్సల చర్మితమువలన (ధువపడు'చచున్న ది 

ఈ యంశమును బలపరుచుట క్రింథఫొక (పబల్టపమా 

ణము గలదు. ఇందునకు య శత్మకతు * అను నొవుభేయము. 
బుశ్వేదమందు గలదు, ఇటీవల _పబలీన పురాణములలో 

కూడ ఇం దుడు నూరుక్ర తున బకు ఆ౪ధిపతియసనియు, నూరు 

(శతువుల కధిపతిమైననాటే ఇంద్రపదనవికి అర్హ స్సేడనియు క సూాడ్త 
చెప్పబడియున్నది. ఈపురాణ గాధకును; టు గ్వద వననుందున్న 
“శత కతు” నామధేయమునకును సంబ ధము లేవ్యియ, "వేద. 

ములో. ఇంద్రునకు వెప్పబడిన “ళత్యకతు ” పదమునకు. 
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“ నూరుశ కులకు అధిపతి ” యని భానమనియు శాయనా 
చార్యుల వారును, వారిననుసరించి పా శ్వ్పాత్యపండితులుకూడ. 

_నొసీయున్నారు. కాని నూరురా తి కతువుల యుత్పత్తిని 

గూర్చి నేను పైనచేసిన వివరణము నిజమైనవో, ఇటీవల. 
పురాణములణొ (పబలినగాధ కేవలము బుగ్వేదమందున్న 

శత్కకతునామభేయము మైననే ఆధారపడియున్నదని చెప్పక 
తప్పదు. ఈ నూరురా తి క్రతువుల కింతవర "శవరును సరియెన 

సమాభానము చెప్పలేదు. దీర్చ ర్మాతియందు “వలొ యను: 
రామనునితో ఫోరాడుటకు సొవాసించినది ఇందు డొక్కటే. 

ఈ యిందుని గూర్చియు యీ నూరురా తి కతువును చేయ. 

బడినవి. కనుక, ఇందుడు నూర్ముకతువులకు అధిపతియనుట 
మయొంతయు సమంజసముగ నున్నది, ఇట్లు నూరుదిననులు 

“వలొతో, చీకటియందు పోరాడి, నూరు కతున్హుల కధిపతి 

మైనవా డీ ఇందు డొక్కజే. కనుక “ శత్యకతు *” అను 

బరుదునకును, ఇందపదనికిని, యీ ఇందు డఊొక్కజే 

అర్హుడు, అందు వేత నే, బుగ్యేదమం దిం్యదునకు “శత్మకతు” 

నామభీేయము వచ్చెను. ఈ నామభేయములో నిమిడియున్న 

ఛావమునుబట్టి య ఇటీవలి పురాణములుకూడ ఇం దుడు 

నూరు యజ్ధముల కథిపతి యయ్యెనని 'చెప్పినవ్, 

అయితే, ఇందపదపికి అ రే నిచ్చు యానూరుక్ర తు 

వ్రులును అశ్వ మేధములసి పురాణములు 
వచెష్తూచున్నపి, దీనిని, 

సమన్వయించు"బట్లు ౪ బు గ్వెదమందు చెప్పబడిన శతర్మా! 
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యె 

శతువు అశ్వ మేధమా -ఈభేదమంతగ' పాటింపదగినది కాదు. 
.ఏలననగ: _ అశ్వ మేధముకూాడ ఒకానొక సోమయాగ మేకాని, 

"వేరు కాదు. కర్మ కాండయం దీ అశ్వమేధము ర్మాతికతువు 

“అజణోపాటు వర్శింపబడియున్నది. ేగ్పిరీయసుహిత శక 
ల 1లో అశ్వ మేధమం దర్చింపవలనీన నూరు బబుబు 

-జీర్కొనబడియున్నవి, ఈబలులు 'బేశ “హా్యామములు (ప్రసా 

పతికి “* రా తియందు * అర్చింపబ జెనని యా, 8, 
15) 1 చెప్పుచున్నవి. కనుక, అశ్వ మేధమం దర్పింపబకు 
“జ్బాారామముటు “రా తెహాోమములి”ని చెప్పబకుచున్నవి, 

యజ్ఞాశ్వమెప్పుడు. తిరిగినచ్చునో ౧లియదు గనుక అశ్వ 

మేధముయమొక్క. అవధికూడ  యొక్కడను నిర్ణ పంపబడ లేదు, 
యజ్ఞాశ్యమనగ స్న్యికధో సంచరించుచున్న సూర్యుడసని జబు 1], 

168 1 చెప్పుచున్నది. ఆయా ప్రదేశ ములలో నుండు ద్ర్ధ 
'ర్మాతియొక్క- పరిమి సిబట్టి ) రాత్ధిక శున్సలపరిమిశులవ ల నే, 

యాయశ స్ట మేధ ముయొక్క_. పరిమితులుకూడ  జీదించుచుండ 
వచ్చును. కనుక, యస్దాశ్వముతిరిగివచ్చుటయు, సూర్యుడు 

దీర్ధ రాత్రినితరించి తిరిగి యుదయించుటయు నొక్కుకు, 
కనుక, యిం దునకు సహాయార్లముగ దీర్ధ రాతియందు వేయ 
బడినరాతిక “తువులకును అశ్వ వే భమునకును పోలిక సర్వవిధ 
ములచేతను విధాయకముగ సరిపోవుచున్నది. పూర్వము, 
'బుగ్వేదమందు శతర్యాత్మకతున్సుగ వర్ణింపబడిన సోమయా 
గమే యిటీవల ఫురాణములందు అశ్వ మేధమను సోమయాగ 
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ముగ వర్ణింపబడిన దనుటలో మహాశ్చర్య మేవియు "లేదుం. 

ఈరెండును ఒక పరంపర నే 'తెలుపుచున్నవి. ధ్రూవసిర్ధాంతము' 

న్ దగమొక్క అభధారముచే ఏనికన్ని టికిని చక్కని సమస్వ్యయము, 

కుదురుచున్నది. 

“ శతక౦తు ” పదమునకు “ నూరుశక్తులకధిపతి ” 

యని చాల-వోట్ల ఆాయనులవారును, వారి ననుసరించి అన్ని 

చోట్ల పాశ్చాత్యులునుకూడ అర్థము చెప్పిరి. కనుక, దీసి 

నిజార్థ మేమి యో మన మిష్పుడు విపులముగ చర్చించవలసి. 

యున్నది, 

6 శత్మకతు ౫ లోని “శత” అను శబ్దమున పేమిలర్థము: 

పవెప్పవటను ౧ కళత్ర అనగ “* అనేక” మసి కాందరు ఇెప్పీరి 

కాని యిదిసరికాదు, “శత” అనగ నూరు _ కేవలమునూరు _ 

అనియు చెప్పవలెను, ఎట్రనగ: యా ఇందూనక నేక 'పేర్లుగలవుం 

శతనీత, సహాస్రసీత;) శతం_ఊతి, సవా సం -డొతి) శతమన్యు 

(బు), సవ్మాసమన్యు (సా. వే, సహ్మస్రమువ్యం (బు, ఇవి 

గాక యిం దుసి చాణమునకు శత్యబధ్న, సహ స్మ పాణ, అసి 

భృీర్లుగలవు, మరియు * సోమ ” మునకు శతయామకొ, సహ 

(సయామకా _ అను వెేేవణములు (ప్రయోగంపబడనమి. 

ఈమై నవివరించిన "పేర్ల న్నిటిలోను “శత సవ్మాస” అను ప 

ములు “అనేక” అను భావములో బయాంచేసీవియన్నమి 

సె జూబితానుబట్టి భరాచినవో “* శతసితి ”కి పితిగ 

(4 ' ఫవా(ఫసీతి ” జాలదు, లళతం. ఊతిొ కిబదులుగ “సహ సం- 



"లిశ్మగ్ర వైదిక సిలయను, 

చాతి” గలదు. ఇళ్లు పితిచోటను “శతక్రు (పతిగ “సవా స” 
గలదు. ఈపేర్లలో * కత్రి యన్నను “సహస” యన్నను 
“అనేక”ొమని యే అర్ధము. కాని, శత కతు-చేరునకు (పతిగ 
“సవా సకి)తు”అనుపేరు 'వేదములం చెక్క.డను లేదు. సత్రకత్రు 
పదముబుశ్వేదమందు వుమూరు ఇం సార్ధునుు తదితర వేద 
1గంధములందనేక ప ర్యాయములును (పయోగింపబడీ 
యున్నది. ఇం దుడు “అనేక కతువులకధిపతి” యనుఫావమయే 
యుండియున్న నో మై పేర్లన్నిటితోపాటు * సహస్ర 9త్రు 7) 
"అను ే-రేల ప్రయోగింపబడదు? కనుక “ధత్ర కతు” లోనున్న 
“ళత్రొకును తక్కి- నపెపేర్త లోనున్న “శతోకును స్వభావమందు 
కూల భీదముగలద్రు, ఇంద్రుడు నూరు క తున్చలకం యక్కుున 

కృతువులకధిపతిగాడు గనుక “శత” అనగ “నూరు ౫ 
'అను అర్థమందే * శతకంతు ” పదమును ప్రయో 
అంతటితో నిలిచిపోయి-లీణాని * సవా సతు” అని చేరు 
పెట్టుటకు వై దికబువులకధికారము లేమివీ వారాపదము 
నెచ్చటను. పయోగింపంెరి. ఇం దుడు నూరుక౦తువ్రల శే 
అధిపతియని తమకుగట్టిగ తెలినినచ్చుడు, ' ఆతనికి * సవాస 
క్రతు ” అని పరుమెస్టుట తప్పని వె దికబుము ఇెరుంగుదురు. 
అందువేత నే 'వేదముం 'ెక్కడను * సవా సతు * అను 
"పేద పియోగింపబడలేదు. కనుకు * శత కతు” లోని 
“శత్ర* క్ర * నూరు అని యే ఖండితమైన అర్ధము. బు 3, క 
02, 6లో యిందునకు * అమిత, 1 అనుపదము 



గచాం అయనమ్, ల 

వయోగింపబడినది. “అమిత” అనగ “ నూరుకంయె 
యెొక్కు-న ” అను అర్థమెక్కడనున్నది * ఇంతమాత్రముచే 

న శత కతు 7 బో నున్న “ఓ భత్ర*” క్సు* నూరు ” అను సరళ 

మైన అర్థమును నదలి వేయవ లెనను భావ మెచ్చటనులేదు. 

ఇక్క “శతకతు ” లోని “* కతు * అనగనేమి ? 
వతు” అనగ శ 
అన్సు * నూరుశక్తులకథిపతి ” యట ! వనూరుశక్తులు * 

ందుినకు (త ల్యేకముగ సలానిఫలాని శక్తులు మొత్తము 

నూరు నూత)మే గలవసి యెచ్చటను లెక్క బెట్ట చెప్పబడ 

"ఖీదు ఫోస్, అ'నేకశ ర్తులక థిపతియందువమూ యన్న చో, “శతా 

అనగ నూరనియే అర్ధముగానిి * అనేకము” గాదని పైన 

పినరించిటిమిగదం కనుక, “ కతు” అనగ * యజ్ఞ ౫ మనియీ 

అర్థము చెప్పవలెను. ఇదిగాక, యసజ్ఞ్రమను సర్థమంటే కతు” 

శబ్దము జుగ్వేదమందు ఇచాలవోట్ల (_పయోగింపబడియున్నది. 

ఇట్టి (ప్రయోగములు బు'గ్వదముందుండి యే యున్న ప్వుడు 

“ శత్యకతు ” పదమును “నోరుయజ్ఞ ముల కధిపతొయను 
జావముోో నీల ప్యయోగంచకూడదు 1 ద్నికి అభ్యంతర 

మేముయో నాకు తోచలేదు, అందునను, ముఖ్యముగ, ఇటీ 

నలి పురాణములుకూడ యి యర్థము నే వెప్పుచున్న ప్పుడు 

జాని వింకొకవిధముగ నన్వయించుట స్వభావవిగుద్ధముగ 

ట్ 



లశ "వె దక నిలయము, 
చా 

ఇందుడు శ్యతుపురములను 90,99 'జేశ నూరింటిని 
| ॥ ద్ర ఎబ్జప్ట్ ౧ సగ శే | సాం శ ) శో న వ్ నాశన మొనర్చినట్టు బు గరదమందు మలు తానస్ఫుల వర్ణన 

గలదు, ఇదికూడ మన యర్హమునే బలపరుచుచున్నది, “* బేవ 

పురాః (చేనతలకోటలు) అనగ “దినములు” ఆని నివి 
హ్ జీతే 

రీయసంహి తా వాక్యమునకు అర్ధము చెప్పబడినది. శంబరు 
డను రావసుడు యిందునకు శత్రువు ఈ సంబర పురము 
లనే యిందుడు నాశన మొన ర్చెను,  ేవపుకములనగ 
దినము లె లైనషూడు శతు పురము లనగ్గ రాత్రు లనియే్. 

అర్థము. . 'జీవతలకు పగ లెట్లు కోటయో, రా తులకుచీకటియు 
నన్తే కోటయయ్యును. ఈ రాతసులీ+ ఏకటికోటలో. దాగకొసకి 
ఇంద్యడీ చీకటికోటలను నూరింటిని నానన యొన "ర్చెననగ 

నూరురోజుల  పరిమితిగల దీర్గ ఎ రొ(తీయందు. యిందుడు 
రాషనులతో పోరాడి, సూర్యుని వై పెకి గెచ్చెనని భావము, 
ఈదీర్ల ర్ధృ్రరా_తియంబే ఆర్యులు కతరాతాది 'ర్యాల్మకళు. ఫుట్” 

నూరంటిని జేయ.చుండిరి. ఈదీర్ధ , రౌత్రియందే. యి దొడు 
“అపి” తోపోరాడుచు గానా నదోలను (స్రనంణిః ) దా”లను, 
(1, త, 14), ఈదీర్ధ స రౌతియం దే * కుత్స ” యను నాతడు. 

| యిగదుని నూరు త “లుపట్టీలతో తనయజ్ఞ మునకు కట్ట వేని, 
ల! స్ ఏడిసించుకానుమ”ని చెప్పినట, 

మును సూచిం పుచు, బక్క యిం దునే నూరుయజస్ఞ్ఞ ముల కి 
పతిని జేయుచున్నవి; మరియు వె దికబుములయొక్క_ పూర్వ 



గచాం అయనమ్, ల్రక్మీ0 

తరములవారొకప్పుడు నూరుదినముల దిర్ధ్స ర్యాతిగల ఉత్తర 

(ధువమండలమందున్నట్లు స స్పష్టముగ బుజువుజే యు చున్నవి. 

బు *ొ శరితిలో ఆ (గావభిరహన్యే భిరక్తుభిర్వరిస్థం 

వ జమా జిఘర్సి వమూయిని ! శతం వా యస్య పచరళ్ ల్ప్వే 

దమేసంవర్హయనో వి చ వర్తయన్నపో! లుంకొక (ప్రబల 

దృష్టైాంతముగ లదు, “ఇం దుడు వృ(తాసురుని వ జములో 

కాట్టుచున్న కాలమందు యిందుని మందిరములో చరించు 

చున్న నూరును (యత్ఞి ములు) సాథధారణదినములయొక్క-గతిని 

తెగగొట్టి,: మరల పునరుద్దరిం చుచుండును.” అని యామబుక్కు 

స న్య అర్థము ఆనూరును మయేమి€ ఇవే దీర్గ స్స్ర్కాతియందు 

చేయబడు చున్న ర్యాత్మికతువులు లేదా ఇం(దజయమునకు 

"కావలసీన నూరుదినములు, సూర్యరళ్ని శ నళించి మరల సూర్య 

రశ్శి నచ్చులోపల [(ధువమండలమందు నూరుదినముల దిర్ధ 

ర్మాతియుండునుగద, ఈ దీర్ష ర్స రాతి సాధారణదినముల గతిని 

తెగగొట్టి, మరల పునరుద్ధరించు చున్నదని వప్పుట యంతయు 

సహాజముగనేయున్నది. 

ఇంద్రుడు వృతా సురుని చంపీ అతనివే బంధింపబడిన 

ఆన్చలను లేక సీళ్ళను విడిపించి, ఉవస్ప్సును లేక సూర్యుని 

పెకి గెచ్చెనసి బుగ్వేదముందు గలదు. దీనికీ సరిసమానమైన 

కథ మ్ పారలీ (గంథములందుకూడ గలదు, *ో తిష్ట్యు ” యను 

నాతడు న అవే ౫ యను రాతసుని చంవీ నీళ్లను లేక 

ఉవన్సును, అక సూర్యశాంతిసి వరనుండి విడిపించెను. ఈ 



లగ వె దక నిలయము, 

కథలో చెప్పబడిన ఉన్ని” అనగ మేఘములను నిల్చి తెచ్చు 

వర్ష పుసీరని కొందరు అర్ధము'చేయు. చున్నారు. శాస్తి గుది 

సరికాదు. ఉనస్సు శ్ర సూర్య కాంతి తి లేక సరు చరనుం వ. 

విడివీిిపబడినవి, ఒక భావు. ల! స్నెరూపవ ముసుగు యుస్తే కను 

లుగ వర్గీ ంపబజెను. ఈ గకనలణో సేవ్కొనబడిన సిటి? చమన్ 

స్వఛావమునుగూర్చి ముందు చర్చింపనున్నాము, వ. 

లన్నియు అంధ కారమునకును, నెలుతురునకు ను జరిగిన పోరా 

టమును దెటుపుచున్నపి, 

6 అహా రామజ్ఞా ) వేనిన “హోమ ( నోము ) 

యాగము వే పోోర్పహీంపబడిననా డై ంఫ న. అయ 

జీవత “* అసోవ *” యను రొతునుసి సంవ 

యుద్ధము “ నోరు-కఖా” యను సము దమందుజరి ౧ ముం 

“ అపోవ ” ను సంహరించి * తిష ష్దు యా సమద వ. 

నుండి జయ ప్రద ముగ బయటి కి-చేడట్న వ చ్చెను, తై దము ద న 

“ అఫోవ ” రాషవసుకు 5 న్ల ్సినిగు రమురూపమును చాల్బెను, 

“తిష్ట ౫ తెల్ల నిస్మురమై "ఆతని" పోరాడి ఆక 

జయ పదముగ సముుదమునుండీి 'వెడటీవ చె 

శ్వము సము దజలమునుండీ బయటికీ పెదు 

వము (1) 168, 1) చెప్పుచున్నది. తొను వును జము 

భక్తులకు నియమితకాలమందు పొడసూపుటకుగాను 
_లెనవా”రేను చేయనలసియుండునో 
భక్తుడగు * అహూరామజ్ఞా ” తో 

శేల్పైళు స్టో! శ // 

వచ్చెనని న్ ణు] గా 
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“ నన్ను పేను బెట్టి ఆహ్య్వానించుచు యజ్ఞ ముచేస్తి నన్నుపూజిం 
చినభ కులకు నేను సకాలమందు (నియమిత కాలమందు పొడ 

సూపుదును. ఒకరా. తియెననుస నే, 50డురాతులై ననుసచే, 

యేబది ర్మాతులైననుసశేే నూరు ర్మాతులై ననుసరే, నేను 

సకాలమందు (నియమితకాలమందు) పొడసూపుదును, 

ఈ వాక్యములు రాల శావగర్శ్నితము లుగనున్న వి, సకా 

అము (చేక? సియనిత కాలము) అనగ యా “తిష” "'దేనత 

వీకటిరాతనునితో ఫోరాడినకాలమని యర్థము. _ (౧) ఈ 

కాలము బకటి పొదలు నూరు రాతులవరకుండవచ్చును. 

(౨) ఈయుద్ధ కాలమందు భక్తులు తన సేర్టుబెట్టిపిలిచి సోమ 

యజ్ఞమును చేయుచు తనరు ఉత్చాహమును గలుగ జేయు 

చుండ్ధవ అను, నృ తాసురవధయందుకూడ యింద్రున కుత్చా 

హముగలుగుటనై “ ర్యాతికతువ్రు ”లను నూరు సోమయాగ 

ముటు జేయబశజెనని వేద వనాజబ్బయమందు గలదు. కనుక యా 

పారశీకథకూడ రాతి కతువుల యుత్ప త్తినిగూర్చి నేను పైనవివ 

రించినఫానము'నే బలపరుచుచున్నది. సార లీకథయందున్నోనియ 

మత కాలము ” ఒకటిమయొదట నూరు రాతులవర కేల యుండ 

వచ్చునో యెవరును యింతవరకు సమాధానము చెప్పలేదు. 

ర్మాతీక క తువుల యవధ్ధులుకూడ ఒకటిచమొదలు నూరు 

ర్యాతులనర శీ యుండునని మన 'వేదముజెప్పుచున్నది మన 

ఛారతీయ, పారలీకళు టా +ర్యు అెరిగినంతనరకు ఇంద వలలకు 

లేక తిష్ట, అపోవలకు జరిగిన యుద్ధము “మొ త్తేముమోాద 



నూరు రాతు్రులకంశు యెక్కు.వశాలము పట్ట లేదనియు, 

యాయుద్ధము “ వోరుకతా ” యందు లేక అంధ కారావృత 

మైన సమేదిమందు జరిగననియు యీాశకథలవలన  సెలియు 

చున్నది. ౮ నెర్యమ్న ౫ యను పారశీదేవత న్ చక్కని ని మేవ 

మేవరూపమునుదా శ్చెనని 2 యు గ. ల్సి 0 చెస్పుచున్నది 

పారశీగగింథవుం దింళొకచోట నూరు ఘన కార్యములు. వేసిన 
మేషము ( మేపాహా శతొకర పా) వర్జింపబ డెను. మేవ, 

రూపుడై న" వెళి /ఘ్ను ” "జే యీనూ రుఖఘున ఇకార ఖ్ము న్ 

వేసిన * వేపూ పా శతొకరా ” గావచ్చును. మేవరూపు 
జైన వృతఘ్ను జే సూడయజ్డములకిపతిమై “ భత్రకరితు 7 
డని పెన వివరించితిమి, కనుక పారశీ (గంథధములో నున్న 
* భత్రొకరా * మన "వేదములో నున్న గ శత్య్రతు ” పద 

మును పోలియున్నది. పారశీక, వైదిక భావములు. సర్వవిధ 
ములవేతను సమానముగ నే యున్నపి. గై "ఏ దక బమువులఫ "ర్వ 

తరముల వారొకప్పుడు శాపురమున్న చోట ఛన్నయవధులు 

చ్ 

గల దీర్గ ర్సర్యాతు లుండుట చేతే యిూర్మారి॥ తువ్రులు మొట్ట 

మొదట ౨ ఉత్పన్నమయ్యెనని య
ి హిందూ పారశీ ధలవ న 

స్ధిర మగుచున్న ది, 

ఇదిగాక, పారశీగంథములం దింళొక చోట తిస్థ్వ సి 

యను దేవత “మానవుల సంవత్సర చ కమును తిరిగి 9 

తెచ్చెను ” అని ఇెప్పబడియున్నదిః శవాక్యను. 1 “ ఉవస్సు 
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మూనవయుగముల (మానుపాయుగా) నడకను సాగించెను *” 
అను మన 'వేదవాక్యముతో తులదూగుచున్నది. అనగ. 
నృ్ఫ్మతీవధ లేక అపోవమవధ పూ ర్తియై, దీర్ష ర్స రాాతి యంత 

మొ”దగ నే నూతనసంవత్సరము. దీర్ష క్పఉవస్సుతో (పారం 
భమె తదుపరి అశౌంశ భేదములనుబట్టి ౭ మొదలు ౧౧ 

నరలనరకు సూర్యరళి సత నొప్పారుచుం డెనని ఫావము, 

ఇంతవరకు చర్చించిన యంశముల నాభారము జేసి 

ఇఛాస్సి మన మిప్ప్వుడు “ అతిరాత” మనగ నేమి యర్ధమో 

వరాతము. ఈ (కతువ్రు యిష్పటికిని రాతిపూటయీ చేయ 
బడుచున్నది. కనుక యిచ్చట “రా తొయనగ “దస మని 

యగము జెప్పుటకు మూవమాూాంసకులకు సాధ్యము కాలేదు. 

సా బుుతవరకు బాగుగనే యున్నది, అయిలటే,. యా 

యజ్ఞ: మునకు అతి రాత్ర ౫ మను పేశేలవచ్చెను * 

“అతి ” యనగ అర్థమేమి ? “అతి” అనగ *ఒకదానిని 

మించిన” "లేక “ఒకదానికి ఆవలి పక్కగగాని యీవలి పక్క 

గానియున్న ” అని అర్థము. “ ఈలఅతిర్మాతి *” పదముబుగ్య్వోద 

మందు 1%, 108, 7.లో మ్మూతమేగలదు. దీనికి శాయనా 

చార్యుల వారిట్లని అర్థ ముజెప్పీరి “* రాతిం అశీత్స వర్తతే 
యితి అతి రాతి ౫ ము “రాతిని గడచినట్టిది "లేక మించి 

|)ది మీదె లేగలదో అది అతిరాత్రము.” ఆప_స్తంబశ్యౌత 
( గ్ర నులకు వ్యాఖ్యవ్రాయుచు రుద)దత్తుడుకూడ యా 

మునేబెప్పెను కనుక, రాతి్రయొక్క- అద్యంతముల 



వైర్రత్మ వె దిక నిలయము, 

యందు చేయబడినక్రతు వే అతిరాతకఏతువు. అసురులను 

_రాత్రియొక్క- చికటినుండి తరిమిపేయుటకుగాను యీయతి 

రాతిక)తు వుబ్రేశింపబడినదని ఐ॥ బా॥ 11% 5 స్పష్టముగ 

జెప్పుచున్నది. ఈఅతిరాతకఏతునును మొట్ట మొదటజూచిన 

ప్రజాపతి యిీాకశతువునుండి రాత్రంబవళ్ల జంటను (అహకశ 

రాత) సృజించెనని రండ్య బాహంము. (1% ఉరు 
వెప్పుచున్నది. వరాతి (యంత మెం | స్స్ర్స 

బవళ్ ఛజంటలిరిన యుత్చన్న మయ్యెనో క్ అట్టరాలి / గ్ర 

మందే యీ* అతిరాత్రు ” క0తువుచేయబజనని వైవాళ్య 

మునుబట్టి స్పష్టమగుచున్నది. అనగ యి అతిరా రక్టరిత్ర ) 1 

వేయగ, మూముూలు అగ హారీరాత్రుములనడక తిరిగి హీఫీరంభ 

మయ్యెనని తాత్సర్యము* 

ద్ర్గ స్సరా్యతీ అంతమొందగ'నీ మామూలు అొెపాలూ 

శాాతములే. నడక పొ రంభ ముగునసి యిదివరకు వివరించి 

యుంటిని. కనుక, యీదీర్ధ్య ర్మాతి మొక్క. అంతమం బే 

ఆతిర్మాతకతువు చెయబడవలెనని 

సభల 

నడచుచునే. యుండును. ఫుకు. యి అెహిూారాత్ర +ము 

లన్నియు సంవత్సర ములో జేది ఇరారమొక గ్రా ఫలాని రాఖి 

న్యుడియ్మే. పుట్టినవి వ్రేలుపె్ట పెట్టి చూవీం 'చుటకు ప్లు' తేద, 



గవాం అయనమ్, లెరద్ర 

అదిగాక సంవత్సరములో పితిరాత్రినుండియు అసురులను 

తరిమి వేయుట. యా కతు వుచ్చేశింపబడినదని వాదించిన-చవో, 

రాత్రక తువును 3౬౦ రాతు్రులలోను చేయుచుండ 

పలసినబేగద కాని అట్లు జరుగుటలేదు. ఈ అతిరాతక)తువు 

సత్రముయొక్క- ఆద్యంతములందు మూాత్యమే (అనగ, సంవత్స 

రముటో _9 పర్యాయములు మాత) మే) చేయబడుచున్నది. 

అదిగాక, సతిముయొక్క. నిజమైన ఆద్యంతములు యీ అతి 

రాతిక9తువులు కానేకావు. చతుర్వింశమహావ్రతదినము లే 

సతిమునకు నిజమైన ఆద్యంతములని సై పిణాళికలో వివ 

రించి యు౦ంటిమి __ యమూడుడు. వార్షిక స్మ్య్ర్రతము లిప్వుడు 

3జం దినములు జరుగుచున్నవి, ఈ సృ్ర్తతముయొక్క- 

3౬0 దినములలో మొదటి ర్మాతి నుండియు చివరి 

(తినుండియు మతమే. రాతసులను తరిమివేయుటకై 

యీఅతిర్మాతి కతువ్రు లుళ్దెశింపబడినవని ఇెప్పుటకుప్లు లేదు, 

ఇదియీ నిజమైనవో తక్కి-న 3%౮ దినములనుండిమాత)ము 

'రాతసులను తరిమివేయవలసిన అనృసరము బేదాయను 

ప్రశ్న బాధించును. కనుక, రాతసులను తరిమివనేయవలసిన 

అగత్యముగలరాతి యేదియోయింకొకటి ప్ర ల్యేకముగ___ 

యిీిసత్రదినములలో వేం రుండ...ఉండియుండవ'లఅెను, ఈ 

ఏఫముగ సత్యదినములలొ + వీరకనుండ_కీటాయింపుగ -(పత్యేక 

ముగనున్న యి్ధ రాత్రియొక్క- ఆద్యంతములందే యీాలఅతి 

రురొ అఆః 

అం 



20 వె దిక నిలయము, 

రాతికితువు జరుగుచుం జెననుట నిర్వివాదాంశ ముగ గన్పట్టు 
చున్నది, ఇట్టిరాతి 6 య్ది £ 

ఆర్యులు ధు)నమండలమందున్న పాాచచిన వొాలవముంను 

సూర్యురశళ్న్మ ౧౦ మాసములే యుంజెననియు, తక్కి.న"రెంక్తు 
మాసములు దీర్గ స రాతిగనుం జెననియి. దెలివీని, 
క ప్రాం అయనము”వ: ఏటి వారిపా సవన వారి ౧ కసత్రములు ౧౦ 
మాసముల యవధినిమాతి) మే గలిగియుం జనని తెలిపీబిమి. 
ఈపదనూసముల వార్చి ర్క సత్రము పూ ర్కాగాన నీ మూస 

ములు. దీర  రొతి వచ్చుచుం డెను, ఈదీర్ధ మ రోటి 
. నుండియు లౌవసులను తరిమివేయుట అ వ్రుసరమ మయెళను. 
కనుక, యిాదిగ్న  రోతీయొక్కా ఆద్య౧తములం బే యయా అః 
రాతకతువు 'చేయటకుచుంజెను. ఈదీర్థ స రాతి) సన న. స 

మొందగనేే మరలమామూబటు అపా+ి రాత్మము సును, 
వానితోపాటు స్మృతమును యభాపు కారముగ పా “రంభ 
మయ్యెను. ఈమామూలు రాత్రులందు అసురులను తరుము 
వలసిన పనిలేదు మయేలననగ;__తండ; ఛావ్మా ణము. జెప్పి 
॥ నట్లు __ అతి రాతి “తువుయొక్క ఉల్లేశ ము అంతటితోజీ 

( దీర్ష ర్స రాతితో ) నెర చేరిపోయినది- కనుక, ప్రతిమా 
మూలు రాత్రోాయందును అతి రొగత్ర క 0తున్రు శ వేయవలసిన అవ్వ 
సరము లేక ఫోయిను. 

స్ను ర 

ఇంతవరకు తేలిన సారాంశ మేమునగం ౧౨ మాసము 
ప స్. తక్కు-వమొన ళ్ బ్చాం అయనము * పంటి పొచీన 



ఎల ల ల నల ల ల. పే స సపనక న వప కు. క పసు స తపప! 



ఛచాకు 11 ళ్ 



(17) గవాం అయనమ్, విర 

వారగ్దిక సతాముయొక్క_ యవధిలో-చేరకుండ _ విడిగనున్న 

దీర్ధ రాత్రినుండి రాతుసులను తరిమి వేయుటనై అదీర్హ రాతి 

యొక్క. ఆరభమునందును, తుదియందును యా అతీరాత్ర్య 

క్రతువులు చేయబడుచుండెను. ఇవి యీదీర్గ ర్స రాతి/యందు 

గాక్క ప్రీర ఫస రాతియొక్క. అద్యంతములందునూచత మే చేయ 

బి! కుట * అతి” యను (తత్యయమిోా ' ' ర్మాతికుతు 07 

వులకుచేర్చబజెను. అందుచే యివి * అతిర్మాత * క్రతువు. 

లయ్యెను. తక్కిన ద్విరాాత) త్రిరాతాాది 'రాత్రికతువులు 

“శీవలము దీర్త స్ట రాత్రియం బే___అనగ, ఆద్యంతములందున్న 

యూ "చెండు అరి రాత్రికరతువులకుమధ్య__జరుగుచుండెను. 

ఓ చొందలు 3 వరకు పదిమూసములు' 

భ్రాకు నెం. 18 రు, మామూలు అహో తములు ( దీర్వ 
లూ యం 

దివసముతో సహా) యిది సత 

కాలము, ఈ పదిమూసముల ల సత్యముపూ రికాగనే దర సు రౌంతి 

ప 

ఖే 

జీ జేశమందు వద్ద 

వా. జరుగును; పిమ్మటదీర్స రాత్రిశాలమందు ద్వి 

రాత్రు తిర్మాతాది. ర్యాతిక్యతువులు. జరుగును. డీ. వద్ద 

దర , రొ, తీయంత మొందును. ఈయంతముందు మరల యిం 

న. అణి రాత్రక్రతువు జరుగును. ఈఅతిర్మాతకళంతున్సుకాగనే 

తిరిగి భూమూబు అ “హాశా రాతిములును, దానితోపాటు 

స్మతమును ప్రారంభమగును ఈవిధముగ సంవత్సర చక ము 



రర వైదిక సిలయము., 

'ఫూర్చియగును. ఇది (ధభువమండలమందున్న ప్పటి పాొచీన 

పద్ధతి, రాస్సి ఆర్యులు ధు/;వమండలమును నదలి ౧౨ మూస 

మల సూర్యరళ్శ్మిగల దథ్నీణ బేశములకు వచ్చినపుడు దీర్ట 
'ర్మాతిమాయమైపోయెనుు. దీనితోపాటు ద్విరాత త్రరా 

త్యాది రాతి కతువులయొక్క.. ప్ర) యోజనమును నశ్ం చను. 

ఏనిప్ర యోజననిబ్లు నళించిపోయినందున కొంత కాలమునకు 

'పనిపుట్టుక యొక్కపూర్యో త్తరచర్శితము. మరుగుపడిపోయెను. 
“అందుచే, ఏీనినేమివేయుటకును తోవ రృ మోమాంసనరకులు 

రాత్రి యనగ “దిన ” మని అర్థము చెప్పీ ఏీనిని దినక్రతున్లుల 
క్రిందికిమూర్చి, ప్నిసుక ప త్యేకసోమయాగవర్లముగ - సేర్చాటు 

ఇనీనియు౦ చిది. వు దీర స రాతితో పొటు రాతి కథ 

మూయమెఫోయినను, ఆద్యంతములందున్న అతీరాత్యకంతు 

స యి వ్ సున స! వ్ వషమున ల్లు 

నులు "రెండునుమూ (తము మన దృష్టమునలన యెన్స్య్వై' 

నిలిచియు౦ జెను, పూర్వము ౧.౨9 మాసములకు తక్కు- నగనున్న 
'సత్యమిప్పూడు సంపూర్ణ ముగ ౧౨ మాసములరకు * వెంచబజి 

ను, పూర్వముండిన ద్ర్ధ్స రాతి ముడుచుకొని శూన్యమైపోగ జే 
డానిఅద్యంతములందుండిన అతిరాతములు" రెండును 

(యయా ౧౨ మూసనుల స్మతమునకు అ అద్యంతము 

న బ్ర ళం 

జ. ప్వు నం! 

ల. నేర్చుడు ర 

గ శ వై ప్రణాళికను జూడుడు; :స్టీర భాగముల నటుంచ్చి ఆస్థీర 
_ భాగములను మన యిన్ర్రమువచ్చినట్లు పెంచవచ్చును; "లేళ రగ్గ సించవచ్చునేని 

యిదివర'కే 'చెప్పియుంటిమిగద,._ 



బ్రౌకు 14. 

(౫) 

జజ 

స 

౧ నూసములును న. ర యుంముటనీ సీర రొ ెై 

శీ ణించిపోవు 

వపీయబడు అడిరా[త నిప్పు స సంవళ్సరముయయొ 

ముఅం. చాచరింపబకుచున్న ది. 

వర్క 'అద్యంక 



గవాం అయనమ్, బగ్ర౦ 

తటస్థం చెను. ఈరీతిగ యాజ్ఞ కులు వార్షి కస్తృతపూణాళిక యం 

దీరొడు అతిరాతములకును కొంతనిలువనీడ నిచ్చియు౦డిరి. 

పూర్వము దిర్హ రాతి యొక్క ఆద్యం 

బ్లాకు సెం 14 రు తము లం డాచరింపబడుచు వచ్చిన 

యూ అతీర్మాతములిప్పుడు ౧౨ మాస 

ముల వార్షిక స్మృతమునకు ఉపషకమో పసంహోరక్కతువులుగ 

ఆచరింపబడుచున్నవి. ఆహా ! అతిరాతమను శబ్బమిదివర శే 

నాశనమైపోయి. యుండినవో మనకీ పాచీనచరి తవముంత యు 

మరుగుపడిపోయెడిదేగదా.  ఈచిన్నలీగ యొక్కటియైనను 

ముస్పుటికింతింపకుండ మిగిలియుండబట్ట యే; దీనిని బట్టుకొని 

వంనమూావోెంకనంతయు కదలింపగలిగితిమిగద. ఈఅతిరా (త 

ముఅనలన కొంతకు కశాంతయైనను (పయోజనముండుటచే 

యివిళెంతును వొద్సి కస్మృత పణాళికయం దిప్పటికిని 'య్దో 

విధముగ సిలిచియుండుట తటస్థిం చెను? "కాని, ద్ర్స రాతి 

యనునదిష్వుడు అసలుీచేలేకుండ పూర్తిగ. మాసీపోవుటచ్చే 

అందు చేయబడుచున్న రాతికితునులగతి యేముయ్యునో 

మన మిదినర కీ ఏచారించితిమిగద, ఏనికి ౧౩౨ మాసముల 

వారి కసత (పణాలకయందు తలదాచుకొానుటవై నను చోటు 
తటి సం 

బేకపోయను,. ఏనియొక్క పుట్టుపూర్వో శృరమెల్లరును మరచి 

పోవుటచే. సీనిని వెలివేసినట్లు దూరముగనుంచిరి, అంతట, 



260 "వెదక నిలయము, 
| రా 

పాపము ! మిమాంసకులువచ్చి * ర్యాతి "యనగ * దిన ” 

మని అర్థము చెప్పీ ఏనిని పల్యేక మొక దైనికసోమయాన 
వర్షముగ నేర్పాటుజేన్సి కొన్నింటిని అషంననర్షము కిందికిని, 
మరికొన్నింటిని స్మత్రవర్షముకిందికిని 'జేర్చిల 

మైన వివరించిన మార్చులన్నియు యు. జరిగెనొ' 
విపులనుగ విచారించుట కిది యదనుకాద. (పాతపంచాంగ 
మును మార్చి, నూతనపరిస్థి ల కనుగుణమున కొ ర్త 

పంవాంగమును నిర్మించుట సులభమైన పనిగాను. ఇది బహు 

కష్టసాధ్యమైన పనియని యెరుంగవ లెను. ఆర్యులకు యజ్ఞ 

కర్మ వాల (_పధానమైనది. (పాతయజ్యమ్టులందు బేశ కాలా, 
పరిస్థితులనుబట్టి (శా_త్తమార్చులను వేయక  తప్పినదిశాదు. 

_ అయినను; పూ ర్వాచారములందు సిరికి (1 రద అట వంతున 

నుండుటచే యి నూత్రన్ల యట్ల కు / “నిక యం, లం పూర్వపు 

పాత యూవారములను సా ధ్యవై 
(( క్ 

డ్డ 

వొనంతనరకు చాల భగము 4! 
సిలుపుళొనవ అనసియ్ పరు “ెనగులాడీ యుండుగు, త్య 
మూ ర్పు లన్నియు బపహంకే; _బావ్మా అములను గరచించినవొా 

రును, తశూ సర్వో మందున స _బహ్మ్ నొడినులును వేసియు తు 

ఏరీ మార్పులను వేయబూనిన నాటి 
ములయొక్క_ నిజమగు ఖా న్నీ 

ఇట్లు సిజభావములు మరుగుపడిపోల్పున _పాచీనాణార ములను. 

పూర్తిగ వదలిపెట్టుటకు వీలు లేకపోయెను; తగిన యర్థములు 
జెప్పుట కంతకం"ట 'వేతగాకపోయెను. ముందుకు బోయిన 



గవాం అయనమ్, లగ్ర1 

నూయి, వెనుకకు పోయిన గోయి... యన్న. చందమా యును, 

కనుక, యీ _వాహ్మణములను రచించిన పండితులు బహు 

(శమపడవలసీవచ్పెను. | పాచీనపరం పరలమయొక్క_ నిజథావ 

ములు స్ఫుటముగ నున్నంతవరకు వారు స్పష్టముగ నుదా 

పారించిరి కాసి, నిజార్థములు . మరుగుపడిపోయిన చోట్ల 

మూూతమ్యు వారు పూర్వ త్తరసందర్భ ములనుబట్టి తవుకు 

ఇవిన్సినంతవరకు ఊహించి అర్ధము వాోసియుండిరి. ఇంత 

వరకు వేసిన వఏపేచనవలన బ్య్రావ్మాణగ్యంథముల రచనను 

గా ఇగ్బ్పియు, వొసి స్వభవమును గూర్చియు 'వొలినికొానుటకు 

కొంత అవకాశము జి వ ర్కెాాను. శాన మన (పస్తుతాంశ మున 

కీది సంబంధింపదు గనుక దీని నింతటిశో విరమింతము. 

సీంపావలోకనముం 

(౧) వె వె దగర వాజుయమందు సర్గ ౦పబడిన సోముయాగ 

పద్ధతియొక్క_ చరతి సట ఫాంతపరిశీలి: చితిమి. అందు యింత 

వరీకు దుర్తాాహ్యాములుగ నుండిపోయిన శకొన్నియంశ ములకు 

మనమిప్పుడు (ధువసిణ్ధాంతము చే సరళమగు _ నర్థములను 

టం) ఎఎదునను ేరకుండ వెలి గానిలిచిపోయిన రాత్రి 

(శతువ్రులను యీనూరు సోమయాగములును ఆర్యులు దీర్ధ 
రాటి యండిందు్ర)నకు సహాయార్థముగ సోమయాగములు 

వేసిన నాటి పా చనీనకాలమును సూబీంచుచివ్నా ములుగ నున్న 

వస బుజున్రపరచితిమి. 



ల్రగ్రల టైదిక నిలయము, 

(9) ప్రొచినమగు * గబాంఅయన ” యజ్ఞ ముుపాచీన 
రోవుక సంవత్పరమువలెనే ౧౦ మాసములయనథినిమూా త్ర మే. 

గలిగియుం జెనని నిళూవించితిమి. తక్కి.న ఆెండుమూనసనముల 

దీర్ధృ ర్యాతియందునను ర్యాతిక౦తువ్రటు చేయబజెనసి వేరుగ 
చెప్పనక్కర లేదు. ఈళెండంశములును (భువమండల నివాస 
కాలమునే సూచింపు చున్నవి. నవగ్వ; దశగ్వ, దీగ్ధ్స ,తేమూది 
గాధలుకూడ యూాయంశ మునే నే బలపరుచు చున్నవి, 

జ 

(ఈ) పారశ్నీగంధములో చెప్పబడిన తిష్ట అపోవల: 
యుద్ధ కాలమును; యిందుని “శత కతు” నావాభే 'యమును, 
రాలీ కతువులు నూరనుసంఖ్యయు,; తదితరచిల్లర అంశము 
లును ధువసిద్ధాంతమును బలపరుచఛుచున్నవి. 

ఇటీవల వేదవాబ్బయమందు. విరివి (ప్రబలిన కర్మ. 
జాలములన్నియు, (పాచీనకాలమందుకూడ నుంజనని జీను 

తలంపను, (ప్రాచీనయజ్ఞ ములు బపహలసులభ ముగను, ఆడంబర 

రహితనుగను, నుంజెనని నాతాత ్స్పంస్రము. (పానికుల మణ 

వుంతయు యజ మంచెయుం డెను. కది వారికొక స్వ పట్ర కార్య 

ముగగన్న స్పైడిదిగాదు. మూమూబు నృహాకృత్యముల జేసీ 

కొనునళ్తు వారు సిత్యమునుబలుల నర్చించుచుం జెడి వారు. 

ఉదియొక పెద్దయాగ పద్ధతిగ ముందు పరిణమింపబోన్సచున్నదని 

వారు తలంసలేద్రు వారాశాలమందును అట్లు భావించుకొన 

"లేదు, సూర్యుని గతినిబట్టివారు బలులు వగ రాలనర్చించుచు 

చానితోపాటు తమక్రారమానమునుగూడ (పంచాంగమును 



గచాం అయనమ్,. గ్ర: 

గూడు) కాపాడుకొనుచుంజెడివారు. వారి యాగములుసూర్య 

గమనమునకు సర్విమయెొన నకలుగనుంజెడివని చెప్పవచ్చును.. 

కనుకు వారి యాగ పద్దతిని 'తెలిసికాన్నచో ఆపదేశమందలి 

సూర్యగతికూడ యొరుకబడును. కనుక, ఐతిహాసికదృష్టిత” 

భరూచినచవో మన కీయాగ పద్ధలి 'యంత'ఈకా అమూల్య మైనదిగ 

గన్నట్టుచున్నది. నేసీదృష్టి తోడనే పెసి "వేచనను వేసియుంటిని... 

ఇట్లు చేయగ, అందుగన్పట్టిన "పెక్కు.అంశ ములను కేవల మొక్క- 

(ధ్రువసిద్ధాంతము పై న నేతప్ప యింకొక విధముగసమన్వయించు. 

టకు! ఏలీ లేకపోయను. ఈరీతిగ ఒకపుక్క-ను జుగ్వేద 

సూ క్పెములును, మరియొక పుక్క-ను కర్ణ కాండయు నిలువ. 

ఒడి మన సిద్ధాంత పతుమున సాతమ్యమిచ్చుచుండగ మన 

సిద్దాంతములోని సత్యమునుగూర్చి యింకశంకింప నేల 

తళా 



వఎదికొసిలయము 

త్ మ్మిదన అధ్యాయము, 

వై దికగాధలు: (౧) నిరద్ధజలము, ( నిరుద్ధఆపః, ) 

(భువమండల _ సిద్ధాంతమునుగూర్చి మనమింతవరకు 
చర్చించిన [పధానాంశముల నిట రుప్తముగ ఇ భ్; 

'శొందము, 

(౧) దేవతలకు ఆరుమాసములు పగలును ఆరమాస 
ములురాతయు కలిని మొ త్తు సంనత్సరమ య్యెనని మొదట 
నిర్ణయించితిమి. ఈయంశము హిందూ పారశీక (గంధములం బే 
గాక్తు జర్భనుజాతుల పురాతన గంధములందుకూడ గలదస 
'మూవీతిమి. 

(౨) తదుపరి బుగ్వోదమందున్న ఉవస్సునుగూర్చ్చి చెప్పబడిన సూ క్రములపరిశీలించితిమి. వై దికజఉవమస్సు బహు 
చచనముగ _పయోగింపబడినది, థృదిగార్త ఉమస్సులసంఖ్య 
ముప్పదియను _పత్యతవాక్యమే దొరికెను, పూర్వ కాల 
మందు ఉమ: కాంతి కనుపడిన వాలదినములక్రు గాని సూర్యో 
చయముగాకుం జెను, ఉమస్సుజీ తిబముచుట్టు చశాళారముగ 



నిరుద్దజలము. లగ్రగ్ర 

(గుండగు తిరుగ్ణుచుంజెనని స్పష్టముగ బుగ్వేదమందుగలదు, 

ఈలత్షణములన్నియు (భువమండలలవణములీ. న! 

(3) అదిగాక అయాంశ భేదములనుబట్టి భిన్నయవన 
థభులుగల దీస్స ర్మాతులను, వానికి పతిగనున్న దీర్చ దివసములను. 

బుజువ్లుపరచు వేదనాక్యములను (క్రిందటి మూడథ్యాయ 

ములలో చర్చించితిమిం పా్రొచీనకర్మ కాండపద్ధతిని పరిలీలిం పగ, 

(పాచీనవార్షి క స్మృ్ర్తతములు ౧౨ నూసములు జరుగక ర, ౮ా 

గా ౧౦, ౧౧ మాసములలో నే పూర్తిగావిుం పబజెననియు, 

తక్కి.న కాలమందు రాతి కతున్సలు జరిగనసియు నిశ్చయ 

మయ్యెను. సవగ్వ; దశ గ్వ, దిర్ణ ృతములమయొక్క_యు_ అదితి 

పుతుంలయొక్కయు గాధలుకూడ్ పెయంశము ననుసరించియే 

యున్నవి. 

కనుక మనసీద్దాంతము కేవలము అచ్చటచ్చట చదు 
రుగవడియున్న పొడిమాటలపై యాభారపడక, గట్టి పునాదుల 

పైననే నిలిచియున్నదని యింతనరకు బుజు-వై నది. “-పైనవివరిం 

చిన (ధువమండల లతణములలో _పతియొక్క-టియు వెదిక 

బుషులకు జెలియునని చెప్పుటకు ప్రత్యత్షముగ వేదవాక్టి 

ములే సాత్యుమిచ్చుచున్నవి. బు గ్వేదర చయితలగు బుషమలు 

౧౨ మాసముల సూర్యరశ్చగల దథ్నీిణ జేశనులలో నివసించి 

యుండగ వారి కీధుంవలవమణము "లెట్టు "తలిసినని కొంద 

రడుగ వచ్చును. బు గ్వేదమును రచించిన జబుమలు ధ్రువ 

చుండలనుందు తాముగ నివసింపకపోయినను, ఫిరిపూర్వతర 



వ౨66 వై దిక్ నిలయము, 

ముల వానరెష్పుడో యొకప్వు డచ్చట నివసించియుండి యుండ 
వలను. అప్పటినుండి, తరతరములుగ వెప్పుకొనుచువచ్చిిన 
కధలవలన యిాధు)వమండల లతుణములు వైదిశకబుములకు 

'తెలినియుండవ లెను. ఇవియెన్ని యో 'వేలసంవత్సరములనాటి 
మాటలగుటచే మనమిప్పుడు "పీర్కొ-నిన యిీాలతణములలో 
ప్రతియొక్కదానికిని సమానముగ దృథమగు సామ్యమువొగు 
కనని తలంచుటకు ఏలు బేదు, అయినను, మనసాత్ష్మ్యుము ఖగ 
భాంశములవై  యాధారపడియుండుటచే, ఒక్కయంశమును 
భ్ర)వముగ బుజున్ఫపరచినవాలునుు తక్కి.నవి వానియంతట 
యవియే బుజువయి తీరవలెను. కనుక, మనమింతవరకు సమ 
కూర్చిన సాత్యమంతటియొక్క మొ త్తపుఫలితాంశము మన 
సిద్దాంతమునే బుజువ్రుపరచుచున్న ద్రి, 

ఉత్తరభు)వ శీలక మెవరికిని యింతవరకు '౫లియక 
నోవుటచే మన మోగ౦ంథమందు చర్చించిన 'వేదవాక్యముల 
"శేదోవిధముగ సాయనా*చార్యాది న్యాఖ్యాతలు న్ధ ఫ్రొర్ధము 
లను మాత్రము చెప్పీ అంతటితో వదలిపేని౭, కొన్నిటికి 
పూర్తిగ శభ్ధార్థమునైనను చెప్పక వదలివేసిరి అందుచే, జే 
నీవాక్యముల కిప్పుడు ఇెప్పిన యర్ధములు భిన్నములుగ 
గన్నట్టవచ్చును. అయినను, కాయనాభార్యాది స్యాఖ్యాత 

లకు కూడ యీ కీలక మెంతమాతిమైన గెలిసియుండినచో, 
వారుకూడ యిశ్హు యర్థములు చెప్పియుందురు. కాని వారి 
మనస్సున కిది తట్టక పోవుటచే వార 'నేకతప్పూ తోవ ల (దొక్క. 



నిరుద్ధజలము, ల్రిగ్ర'/ 

వలసివ చచ్చెను పిమ్మట కొంతకాలమునకు పాశ్చాత్య వ్యాఖ్యా 

తలు బయలుబేరి యాపొరబాటులను శొంతవరకు సర్టిరి కాన్ని 

పఏరుకూడ ధు్రవసిబ్ధాంతము నంగీకరింపకపోవుటవే, అ లతుణ 

ములను సూచించు వేద వాక్యము లేమైన వచ్చినప్పుడు ఏని 

వాని నేదోవిధముగ విరిచియో, ఊరక్యతోసి వేనియో, అతు 

కులు పెట్టిరి. -ఈవిధముగ యొల్ల రచేతను విరిచి అతుకులు పెట్ట 

బడినట్టియు). నిర్దత్యుముగ (తోసి వేయబడినట్టియు; దుగ్తా) 

హ్యాములుగ నెంచబడినట్టాయు వాక్యములను నేనిప్పు జెత్తు 

కొస్తి వాసికి సరళభమగు భా వార్థనులను జెప్పితిని కొన్ని 

వాక్యములకు వ్యాఖ్యాతలు సరియెన శ శ్లార్ధముల'నే 

'జప్పిరి కాని వానిలోని నిజమగు ఛావార్థమును మాత్రము 

గంహింప లేక అంతటితో వదలి వేసిరి, అట్టి వానికి నేను 

పి త్యేకముగ _శశ్షార్ధములను చెప్పక వానిలోని భావ 

మును మూ్యతమే పికటించితిని. (ధువసిద్ధాంతమును మొట్ట 

“వుుదట నామనస్పులో పెట్టుకొని దాని నెన్హైన సమర్ధించి 

తీరవ అనను దురాగగిహనముతోనే సీపనితె పఫూనలేదు. 

అంతయీల, మొదటనే సి _భువసిద్ధాంతమును నమ్మనేలేద్యు 

యిది అసంభవమనికూడ తలంచితిని, కాని పెచ్చుపెరిగవచ్చు 

చున్న (పమాణపరంపరలయొక్క- బలవేగముచే నేనునా. 

యభిపాయమును మార్చుకొనక తప్పినదికాదు. ఇంతవరకీ 

గంంధములో చర్చించినపిమాణములను సమ్మగముగ పరిశీ 



9గ్రిప్ర వెదిక నిలయము, 

లించిచూచిన వారికీకూడ యిట్టి దృథా పాయమేగలిగితిరునని 

తలం చెదను, 

మన మింతవరకు విచారించిన పోమాణములు ప్రత్యత, 
[శమాణములని చెప్పవచ్చును. ఇకముందు పివారింపబభోన 

నున్నవి పరోక్ష ప్రమాణములు వైదిక బుముల పూర్వజులొక్ష 

కయ్తుడు (భువమండలమందు వివసించియున్నమాట వాస్తవమే 
మయొనచో,) అచ్చటిసృ్టి. చమళత్కౌా.రములును హా తొననగణ 

పరిస్థితులును వారి సవురాతనగాధలయందు కొంతకు కొంత 

మైనను యొక్కీయుండక మానన్చ. కనుకు యీపురాతన 
టైదికగాధలను పరిశీలిం చిన-వో మనకు (భువమండలలక ణము 
'లేమైన నందుగాన్చించు నేమో వరాడవలసీయున్న ది. ఈపురా 
తనగాధలను పలున్చురు పలు తెరగులుగ నన్వయించి యుండు 
ఉ-చే యివి యంతగ బలవత్తర మైన (వనూణములని వెష్పుటకు 
పిలుండకపోవచ్చును. కనుకనే, నీనిని పరోతు (1212600 
[(పనూణములని జెప్పితిమి. పురాతన గాధలకు భా వార్థములను 
'జెప్పుటలో మొత్తముమిోద, పండితలోకముందు నాలుగు 
మతములు గలన్ట, 

(౧) ఐతిహాసిక మతము; _.నె దిక బేవతలందరును పూర్వ 
"వెంక ప్పుడు మానవమా[తులుగనేయుండి, మననలెజీ యిః 
భూమివై సంచరించుచుండిరనియు, వీన్ముట కొంత కాలమునకు 
"వారియొక్క సుగుణసంపదనుబ్టియు అపతిమానమగు శ క్షిని 
బట్టియు వారికి దేవత్వము లభింపెననియు. యి జెగలోని 
కండితులవముతను. 



నిరుద్ధ జలము. ల్పగ్ధం 

(౨) (బ్రహ్మ వాదినమతము; - -ఈవముతము వారు వెదిక 

"దేవతలను కర్మ దెవతలనియు, ఆజాూానబేవతలనియు ెండుతెగ 

లుగ విభజింతురు, తాముస్వయముగ చేసినకర్శలవలన దిన్య 

వదవినొందినవారు కర్ష్శబేవతలు; పుట్టుకతో నే దేవత్వము 
నొందినవారు ఆజూన బేవతలు, 

(౨) వైరు కమతము: - సృష్టిచమత్కారము లే యూ 

దవ తొరూపములుగను, వారొనర్చు మహ త్కార్యములుగను 
ఎదములం దలంకారరూపముగ వరి సంపబజెనని నైరక్తుల 

మతము, 

(ర) అధ్యాత్మిక మతము: _ ఈవముతమువారు వెదిక 

కధలనస్నిటిసి (బహ్మాజ్ఞానపరముగ నన్వయింతురు. 

(పథానమగు యీానాలుగుమతము లేగాక, యింకపలు 

వురు పలువధములుగ నన్వయంచువారునుగలరు, -ఈపలువముత 

ములలోని గుణాగుణముల తారతమ్యముల నిట చర్చించుట 

కిదియదను గాదు, 

వె దిశగాధలందు సృష్టి.చమత్కారము లే అలంకార 

రూపముగ వర్ణింపబడియున్నవనుసంగతిని ఒక్క నై రుక్తులేతప్ప 
తక్కి.నమతముల వారెవరును ఒప్పుకళొనరు, ఈనెరు కవముతము 

రుం ఆని 

వాబస్రురాతన మెనది. ఆధునికపండితులునూడ చాలవరకీమత 
నా 

ముజేయంగీకరిం చిర యూస్కా-.చార్యులవంటి కందరుఆభునిక 

నైరుక్తులుచిన్న చిన్న వివరములళలో _ప్వాచీననై రుక్తులతో చేసభ 
వీంపక పోయినను మొ త్తముమోద య్య్మాపా- చీననై రు క్రపద్ధతి 



ల్రి7/ వై దిక నిలయము, 

యాకాలముందుకూడ భాలవనవర కంగీకరింపబడియున్న ది, ఈరీతిగ 

-వెదిక గాధలకు నైర క్మత మంగీకరింపబడినను యిీావై దిక 

గాధల్మపమాణము పరోక్షమగుటచే దీనిని (ఈ త్యేకించి 'ుంత 

వరకు నిలిపీయుంచితిసి. ఒకవేళ, యూన వెదిక గాధల _నన్వ 

యించు వివయములో యొవెేేవుతము నంగీకరించినను, యొవ 

-శేమతము నంగీకరింపక పోయినను మన మింతవరకు చర్చించిన 
(పత్యవపమాణములకు మా, త్రమెట్ట బాధయు గలుగ జీరదుం 

అది స్థిరముగ నిలిచియు యుండును, అందు చేరనే, య్ 

శండురేకముల ప్ర్యమాణములను నీను 'పేరువేరుగ నుంచితినిః 

ఉ త్తర్మధువమండలమందున్న సృష్టి చమ త్క్కారములను సిస్పం 

పయముగ బుజువ్రపరుచు _పత్యమ్మవ మూణముల నన్నిటిని 

“మొదటి ౮ అధ్యాయములలో చర్చించి, పరోఠ ప్రమాణము 

లగు యిీవై దిక గాధల చర్చను యంతవరకు నిలిపీయుంచితిని. 

కాన్లువు మన మిష్పూ డివైదికగాధల చర్చకు (పారంభింతము.. 

మన చర్చ నైైరక్తులు భూపిన [(తోననే యంగీకరించు 
చున్నది. 

(పాచీననైరుక్తులు డాదాసు వైదికగాధల నన్నిటిని 

సూర్యకాంతికిని అంధకారమునకును నిత్యము జరుగుచుండు 

యుద్ధముగ గాని) "లేక సర్వసస్యముల కాధారభూతమైన నీటిని 

సూర్య శాంతిని బంధించి వేసిన కారుమబ్బులకును, పర్జన్య దేవు 

నకును జరుగు యుద్ధముగ గాని స్టావింఛచ యర్థము చజప్పీరి, 

ఉదాహరణ; * త్రగజీలు నోటిలోప పడిన పరిగపిట్టను (వర్తికా 



నిరుద్దజలము. ల] 

అశ్వినులు కాపాడిరి ” అనియున్న వెదికగాధకు “రా తిపూట 
అంధ కారమునందు బంధింపబడిన సూర్య కాంతిని, ఉవస్సును 

విడిపించుట ” యను భా వార్థమును యాస్కాభార్యుల వారవ 

చెప్ఫిరి. ఇక్తున్ఫ తాసు రునిగూల్చీ యాస్కా-వార్యులువారు తవు 

రు వమందు (1, 16) భిన్నమతస్తుల యఖ పా యయుల నిట్లుని 
వినర దియిన్నో ర: తతో్క- వృతః మేఘఇతినై రుక్తాః త్వా 
గ్గ ష్ 4 గ్ త... వ వశీ స్త '౬ఒ సున ఇ టీఖ్టితీహోసికా; అపాంచజ్ ్యతివశ్చ మనీఛావ 

కదం శోవర్శ కర్మజాయ లే తతో పమా స్థన యుద్ధవర్షాభవంతి 

రంస్య్మసోతాంని నవారయ-ం చకార తస్మి౯వా త్మేపనస్వ్య 

పః! “*వృతు)జెవరు ? “*చుఘు” మని నెరుక్తులు చెప్పు 
క “త్వష్ట? ” కుమూరుడగు అసురుడని ఐకివాసకులు 

సిరును వెలుతురును మ్మ శమమగుట 

నర్ష మనబడుచున్నది. ఈశర్శయు యుద్ధమని యుపమూలం 
శారముగ చెప్పబడినది. వృతుడు ఫీర్పమని (బాహా 
ములును, మం్యత్రములును చెప్పుచున్నవి. ఈవృ తుడు గ్ర 
శరీరమునుపెంచి. నీటిప ప్రవాహములనన్ని టిని నిరోధిం ఇె, 
వృతాాసు సురుడు పహూతుకుకాగజీ సరు మరల వం 
దీనినిబట్టి ఇ [ఖటాానమునకు మేఘ ర. 

అహివత్తుఖలు ముం త్రవర్హాః 'బ్రావా ద్ చు వాదాళ్చ వవృద్ద్యా 

|| 
టా! 

న్ 

నైరుక్తుల వొ 

నన్ప్టు మన్నవ, 

మగుస్వభావమును సరు! 
| 



79 వై దిక్ నిలయము, 

(కీందటనే కని పెట్టిరి -ఈరీతిగ పేదవాక్యములలోని నిజతత్వ 
మును కనిపెట్టగలిగినగారవము తప్పక (పాచీననై రుక్తులశ్తే 
వచెందవలను. కాసి ఉత్తర ధువమండలమందలి సృష్టిచము 
త్కారములను, తల్గ తణములను "గొ లిన కొనగలిని నంత 
భూనో ళ పరిజ్ఞానము వారిక ప్పుడు లేకపోన్టట వే వారీవీదగాధల 
నన్ని టిని యాపద్ధతి వై పూ్త్రగ సమనగయి- ప లేక పోయి. 
ఈలో పమును పోశ్చాత్యపండితు లిటీవలకొంతవరకు స సనరిం చిర, 
యాస్కాచార్యాది _పాచ్యపండితులకం"బ యీంహాశ్చాత్య 
పండితులు చాల యు త్తరభూములలో నివసీంచియుండుటచే 
సూర్యుడు కీతకాలమం చెట్లు వొలవరకు శ్నీణించిపోవునో, 
మరలవసంతమం దెట్టు. సంపూ న్లముగ వీకసించునో వారు 
పిత్యమముగచూచి. యున్నారు. చెకనుక మేఘ, ఉవన్సిద్ధాంత 
ములపైై సమన్వయించుటకు వీలుగాని వై దికగాధలకాన్ని. ఎటిపి 

పా శ్చాత్యపండితు లీసూర్యుని నృద్ధితేయముల సాధారముగ 
ల్రైకొని సమన్వయించియుండిరి. దీనిక నసంతనిద్ధాంతమనిచ్లేరు, 
పెట్టవచ్చును. బ్రంతవరకు నైరుక్త 'మతమంద'' ముఖ్యముగ 
మూడు సి సిజ్ఞాంతములుగలవని శేల్రనణి. వాస సట  కుపముగ 

దటి 
వర్ణింపుచు వెదిక గాధలనన్ని న్నిటసవూరిో! స నున్వ్నయించుటక్షవి 
యయెట్టుపనికి లావో "వెలిపెదను, 

గ్. మొట్ట మొదటిది జ వస్సీద్ధాంతము:___ (పాచీనకాల 
ను స్పజేవవంథ ములకునుు సమ సే జాంతములకును 

| ాచేవత య్యే మూలభూతమగు "కేందిస్థాన ముగ నుండెను, 



(18) నిరుద్ధజలము. వ/8. 

జ్యొతిర్మూ ర్తులగు 'చేవతలకును, పలుమూరక్తులదాల్సిన సూర్యు 
నకును, సమ స్తబుతువ్రలకును, సాయం[ పాతరాది [(తికాల 

ములకును __ ఉపూబేవతయీ వమూతృస్వరూవీణిగనుం డెను, 
అక్క ఆయుషాదేవతయన్ననో, వేయేల, *శేవల మన్ఫుతత్వము 
మూగ్ర్భవించినదో యన్నట్లు బహు తేజోమయ విగహవైం 
"వెలుంగు చుండెను, వమూాక్సిముల్ల రుపండితుడు ఉవస్ప్సును 

గూర్చి బహుసుందరముగ వర్ణ్మించియున్నాడు. *“ ఉవస్సు మన 
కిప్పుడు కేవలము నేతా)నందకరమగు దృశ్యముగమా[ తము 
గన్సట్టు చున్నది. కాస్సి (పాచినులగు పండితులకును పేక్ష 
కులకునుమూ త్రమిది మహాగసూాథముగు తత్వముగ గ న్నట్టు 
చుం గాను. పర మేశ్వరుని యనంతశ క్షికి (వతిరూపములుగ 

నున్న శ్యోతీర్మ్హూర్తు లన్నియు నిత్యము నుదయించుటక్రీయుషస్పే 
దు”గేబ్బ యమగు జననస్థానముగనుం డెను. ఈసృవ్టియందీ లోక 
"మొక్క మేగాక యింకభాలలోకములు గలవనియు, యిాసృష్టి 
యంతయు నేదోమహాశ క్రిచే ప్ర-ేవింపబడి నడచుచున్న 
దనియు, యిాసృష్టి, గ)డ్డిపొంతగనడువక 'యేవోయొక స్నూత 

మును, క శచుమును అనుసరించి నడుచుచున్నదనియు, యా 
సమ స్తసృష్టివి మిత తెలివితేటలతో (కమముదప్పకుండ నడి 

వ్రీంచు మహోాజ్ఞానసం పన్ను శఉఊొకడున్నాడనియు మొట్టమొదట 

(పాచీనుల మనస్సునకు థోపబేసినదీ ఉవ స్పీ. మనకండ్ర రు 

వట్టి సూర్యోదయముగ గన్పించుసృష్టి వ్యాపారము వారి 
కండ్రకు మహాగూఢతరమగు పరమతత్వముగనుం డెను, ఈ 



ల. వెదిక నిలయము, 

సృష్టిరహాస్య మేమియను గాభ సమస్య వారిక్ ౧2 న్రకునిత్వము. 

వాడగట్టుచుం 'జనుః, వారి జీవితమును నడిపించు దినములస్ని యు 

మహశగంభీరమగు అంధకార సము[ద్రమునుండి _పతియుదయ 

మునను బయ ల్వెడలివచ్చు చుం డెను. ఈసముద)తీరమంతయు 

(సవతియుదయమునను _లల్వేద్భులి మగ లేజః సుంజముల. 

తోడను, ఎచెతన్యముతో “డను కళక ఖలొడ్రుచు ఆనందసంభాయ. 

కముగను, న్నేతోత్సవదాయకముగను గన్పట్టుచుండెను. (పతి 
యుదయమునను సూర్యుని నూతనా రుణ కాంతులు,నూతన మది 

తన్యమును; నూతనో శ్తేజమును వెల్మిగక్కు.చుండెను. ఈయువః 
కాంతి రోదోంతరాళమునకు సింహద్వారముగనున్న పాబ్న్బభ 

స్థలముపై బంగారుకాంతులను నెదజల్లుచుండెను, బంగారు. 

కాంతులతో తళతళ లాడు చున్న యో _పాగ్ల్వార మునుండీ $కో 

మలమందమాూారుతములు ఉమ్నే నజ స్తరంగములతో మేళవించి. 

సర్వ_పాణిశోట్లకు సత్కారపూర్వకముగ నాతిధ్య మొసంగి. 

యాహ్యానించుచున్నవో యన్నట్టు హాయిగ ఏీచుచుం'డెను,. అ 
ల్ల జీ! మలయప పర్వతపంక్తుల కావల, మేఘమండలముల దాట్సి 

ఉమ _స్తరంగముల నత్మికమించ్చి ” గార 

యన్భుతసింధువు స్ కద్దరినున్న బహు ము 

బయ'ల్వెడలీ వచ్చి, బంగారుకాంతులతో రోదోంతరాళము 

నంతను 'నెలిగించుచున్న పాగ్గ్వ్యారములమిోదుగ ఆ మందమూా 

రుతనములు పోయిగ ఏీచుచుంజెను, సూర్యుని విజయ పస్ధాన 

మునకు (తో ననెసంగుటకి యుసాబవత బంగారుకాం ల ల 



నిరుద్ధ జలము, బ్త/ద్ర; 

"వెదజల్లు పాగ్ట్వైరములను విశాలముగ  తెరచియుం చెను 

_పాక్సింహద్యారము లిట్టు విశవాలముగ తెరువబడియున్న ప్పుడు. 

(పాచీనులగు ఆర్యులు ఆద్య్వారముల కావలి పక్కనున్న 

యనంతమయ్య పపంచములోనికి తొంగిచూచుటకై , అమా. 
యికులగు చిన్నిశిశుశ్రలవలె తవు 'న్మేతములనుు హృదయము 

లను వికసింపబేసి ేరిపారజూచుచుండిరి. నిరామయమును,. 
నిశ్ళబ్బమును, అవ్య కృమును, అనంతమును, పరమసాంతియుత. 

మునగు నా ప్రకృతిద్భృశ్యము వ్ర మనస్పులందు అనంత 
మును; అజరామరమును, దివ్యము నైన పరతత్వ భావము 

నుదయింప జేసెను. కనుక్క అప్పటినుండియు. ఉవస్సున కీ 
కణ్యాణగుణ విశిష్టములైన నామభేయములే (_పసిద్ధము 
లయ్యెను. 

ఈనర్జ్థ న మెంతయు మనోహరవుగు కవితాధోరణిని 
వెల్ల డించుచున్న బే గాన్ని, ఉవస్సుయొక్క- నిజార్థమును. 

మతము. తెలుపుటలేదు. ఈ ఒక్క. ఉమస్సునుగూర్చిన 
వర్ణన లే 'వేదములందు పలు'తెరగులగు కధలుగ జెప్పబడినవని 
మాక్సిముల్ల రు పండితుని యభ్మి పాయము, ఉదా: -“శరణ్యు” 
వను నాసె వివపస్వతునివలన కవలపిల్ల లనుకని, ఆడగు రము 

రూ'పమునుదాల్పీ ఆతసినుండి పారిపోయెను, అంతట వివస్వ 

తుడు వెంట పరుగత్తెను,.__ ఈ కధకు 
వమూక్చిముల్లరు పండితుడు. చెప్పిన ఛావార్థమేమనగ :__ 
ఉవస్సు అను స్త అహో రా తములను క వలపిల్ల లను గని. 

మొగగ్నురమై అష 
నా 

షు 



అగ్ర నెదిక్ సిలయము, 

“సూర్యు డుదయి౨ంపగ నే అదృశ్య మయ్యెనట, ఇస్తే, సూర్యుడు 
బ్చశవ్రునన్సు వివాహసూడిన కధయు, యిందు)డు “ వృషపాక 
పొయి ” మమొక్క యెడ్రను (మింగి వేసిన కధయు, అదితికి 

“ఆదిత్యులు పుట్టిన కధయు, “ వణి ” యను రావసునివే 
దొంగిలింపబడిన ఆవులను వెదకుట “నసరమూా' సము దము 
లను దాటిన కధయు___ యివన్నియు ఉపస్పునుగూర్చి 

శలురీతులుగ ఇష వేప్పబడిన కధలని యూ పండితుని యభి పా 

యము, "వీ యేల, (పాచీనుల కీయువస్పుతప్ప "పాజ్ యిుుఎకొక్ష 

న్టామియు శేశశేద యితని మతము, వది బసలు ఆశ్చర్య 

యుగ. నున న్నది ! ఏమి ? వారి సీయువ స్పేతప్ప ఎ (ప్రపంచములో 
వెంక జీ నేముయు "పెలియ'నే 'సొలియచూా చ సం ఉేపొము క 7 

కాలమునకు నూక్పిము్ల రు పండితునకే గలిగెను. కాన్ని 
యంత యోూచించినను మాక్సీముల్లరున శ్ర యువస్సు తప్ప 
యింకొకటి కనుబడబేదు. వూక్సీ ముబ్త రు వర్మించిన ఉమస్సు 
మనమిబేశ ములలో సిత్యమునుజూచు ఉష స్పేయని యొరుంగ 
వలెను, మనమిచ్చట సిత్యమునుజూ-చు ఉవస్సు బహుస్వల్ప 

కాలముండును. ముహు ర్రమాతిముండి మాయ మైసోవు 
యిీమనయువ.స్పే (ప్రాచీనార్యుల మనస్ఫ్సులందింత భయ 
భక్తులను పుట్టించి యిన్ని గాధలను కల్పించుటకు కారణ భూత 
మైనదని యీ పండితుని మతము, కాని, బుగ్యోదమందు 
నర్గి ౦పబడిన ఉవస్సు ముహు _ర్తమాత) జీవనవుగల నున 
యువస్సుగాదనియు, అదినిజముగ దీర్ధ కాలముండు భువ 
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మండల యుషస్పనియు మనము బుజున్ఫపరచినప్పు ఆజేగాధల: 

యొక్క భా వార్టను లెట్లు పూర్తిగ మారిపోవునో భూడ, 

వలసియున్న ది. అయినను, యా కథధలనన్ని టిని యొత్తుళొని. 

వురల వాసికి క్ త్త త్త భా వార్థములను (వాయుట. కిష్పూడు 

వునము పూనుకొన బేదు. భ్రువసిబ్ఞాంతమును బుజువుపరచు. 

టమయీమనపసిం 

“"ండవది మేఘసీజాంతము: - ఉపసిద్దాంతమునకు. 

లొంగనిగాధలకు భా వార్థములను 'జెప్పుటనై ప్రాబననైరు. 

_ కులు ఆెండవదియగు మేసునిద్ధాంతమునుగూడ బయలుబేర 

పీసిరి ఈసిద్ధాంతము వై సమన్వయింపబడిన కధలలో ఇంద: 

వృ తాసురులకధ (వభానమైనది. ఇంద)శబము “ఇందు” 

నర్ష బందువు -- అనుమూలమునుండి యుత్పన్నమయ్యెనట.. 

వృతశబ్దము “వృ ” = కప్పివేయుట యను మూలము: 

నుండి యుత్పన్నమయ్యెనట. ఈ రెండుళ బ్లోత్పత్తులనాధారము 

'జేసికాని, ఏలుగానిచోట్ల తక్కినపదములను ఏరిచి యాకధ 

నంతను సమన్వయించిరిః ఉదడాహరణము :___ ఇందుూడు. 

క పర్వత" మునుపగులగొట్టి అందుండి నదులను విడిపించెను 

ఇచ్చట “పర్వత” మనగ “మేఘ” మనియు “నదులొనగ “వర్ష 

భథారల'”' నియు నె నై రుక్తులు జెప్పిరి, ఇంద్రూడు వ జమును (లెక 

పిడుగును) ధరించెననగ;... యిందు)డు తుపానున కధిషస్టానబెవ 

తయనినై రుక్తులు జెప్చిరి, తుపానుతోపాటు వవర్ష గ మువర్చుట 

పినిద్ధమేగద. ఈయుద్ధమందు యిందు నకు మరుత్తు [ 
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.(వాయునులు) సహాయము జేనిరటం అనగ, తుపానుపట్టినప్పూడు 
'పబలమైనగాలివీచుట సహాజ మేగద, 

అయిశే, వృత్రుడు (లేకఅహి) న్ళ్ళను చుట్టుముట్టి 
బంధించివేసెనని కధలోకలదు. దీని ఫావచేమి ? సళ్ళనుగొని 
పోయి మేఘములలో బంధించి చేసెనని చెప్పవచ్చును. కాని, 
వృతవధ చే నీంధున్సలు (నదులు) విడుదల చేయబజెనని బున 
దము చెప్పుచున్నది, * నదు *” లనగ నేవి ౪ నదులనగ పంజి 
బులోనున్న నదులని వీరివుతము, ధ్రవి పంజాబునదు లై నచో 

వృ(త్రుడు వీని నెట్లు చుట్టుముట్టి బంధిం ఇనో బోధ పడకున్న ది 
కాన్సి నైరుక్తులీయంశమును బహు ెలివి తేటలతో సమన్వ 
యించిరి, ఎట్లనగ; _ పంజూబునదులు "బే వలో యెండిపోన్సను; 
కనుకవర్ష జేవతయగు యింటద్రుడు వర్ష కాలమందు, తిరిగి వీని! 
జీవనముల నిచ్చునుగనుక, యిండు)టినదులను నృ తొసుర 
బంధములనుండి తప్పించెనని ఇెప్పనచ్చును. మనభారతీయ 
నైరుక్తులింతకం కు పైకిపోలేదు.. కాని, జర్జనుపండితులు 
శాందరీసిధ్రాంతమును విస్తారముగ "పెంచి ఉవస్సిద్దాంతమునకు 
ప్రత్యర్థి గ నిలువ బెట్టిఓ మాక్సిముల్ల రుపండితుడు. వె ద్రిక 
గాధలకన్ని టికిని ఉవస్పే ఆధారమని ఇెప్పీనట్టు యిపండితు 
లిప్పుడు వానికన్నిటికిని మేము. లేక గాలివాన, తుపాను 
"మొదలగు వాతావరణ పరిస్థితు లే నూలాభారమని వాద్రించ జొచ్చిరి. “కుఘములు; తుపానులు, వర ములు, ఉరుములు, 

వె మెరుపులు,.__అన్నిటికంాబ యివి (ప్రాచీనార్యుల మనో 
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'ఛావముల నెక్కు-డుగ ఆకర్షించెను ” అని “క్పుట్షుకా*”. పండి 

తుడు చెప్పుచున్నాడు, “* భూమిమోదనున్న వస్తువులు వారికి 

మూనూలుగ బే గన్న్హైను. కాని, ఆకాశము నందుత్పన్నము 

లైన యామసహాోగంభ్టీర దృశ్య ములుమూ తము వారికిమపోశ్చ 

ర్యమును, భయమును గల్పించెను. ఇట్టి వింతవస్తువ్రులతో 

సోల్చుటైతై భూమిమిద తామారిగియున్న వస్తువు లేమి యున్న 

వాయని 'వెదుక నారంభించిరి. 'సూర్యచందాదుల యుదయా 

సృమయములుకూడ __ ఒకానొకక మముననుసరించి యుండు 

టనే _. వారి కంతటి యిశ్చర్యమును పుట్టింప లేదు. ాస్సి 

ఆ కాశమందలి వాతావర ణపరిస్థితులుమూత్యము తణమునకొక 

వింతరూపముగ మారుచు వముహాగందరగోళ ముగనుం జెను. 

పీనితత్యము మహాగూజ్రముగను; గంభీరముగను, దురవగాహా 
ముగను గన్బ స్రైను....” కనుక, (పతివెదికగాధయు యా 

శువానుమోద'నే అధారపజెనని * కుహు౯ *” పండితుని 

యభి పాయము. 

_ మూడవది నసంతసిద్ధాంతము “ఈ రెండునుగాక, 

మరాడవది యింకొక సౌరసిద్ధాంతముగ లదు. దీనికి వసంత 

సిద్దాంతమని "శీరుపెట్టుదము. వమూక్చిముల్ల రు “మొందలగు 

పొ శ్చాత్యపండితులు యాస్కా-వార్యాది (పాచ్వనై రుక్తుల 

కంకి (ధువమండలమున “క్కువ దగ్దరగనున్నారు. అచ్చట, 

'హేమంతర్తు వునందు సూగ్యునికాంతి చాలవరకు శ్నీణించి 

ఫోనును, తిరిగి వసంతమునందు సూర్యకాంతి (పబలమగును 
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సూర్య 'తేజమం దిట్ర నృద్ధిమేయ ములు మనదేశ మందం తగ 
గన్పట్టవు. కాస్, జర్జసీ ుదలగు ర్త త్త చేనములళో స్ప్ద 
ముగ గన్బట్టును గనుక, మాక్సీమ ల్లరు పండితుకు ఇవాల 
గాధల సీఖనోళాంశముపై నన్వయించియు న్నాడు. అశ్వసీ 
దేవతలు అనేకమందిని రశ్నీంచియపిన్నారు. అశ్వనులు చ్యన 
నునకు యావనము నొసంగీరి) అతిని శీతో 'స్థైదులనుండి 
'కాపాడిరి ; (బతీకియుండన నే గోతిలో పూడ్చి పె్టైబడిన 
6కవందన” మును "షె పై కితీనీ రశ్నీంచిరి; “విశ్చలా' యను సొసి, 
యొక్క కుంటి కాలును బాగు చేనిరి బ్యుజాశ్వ మునకు నత 
దృష్టినొసంగిరి. న ఈక ధలన్నిటికిని ఒక శు ₹" వార్థము--- 
అనగ, నీతకాలమందు శీణించిపోయిన స సూర్యుడు తిరిగి 
వసంతకాలము రాగ పరిఫూర్త స లేజస్సుతో వెలి గను, 

వసంత, ఉవస్సిద్దాంతములు రెండును సౌంరనిచాంత. 
ముల ఎ. అనగ సూర్యునకు సంబంధించిన వే. అయితే, 
ఉమస్పిద్దాంతము సూర్యుని దై సికగతిని వలుహ. మన్ని; వసంత 
నిద్దాంతమన్ననో సూర్యునివార్షి గ్ గతిని దెలువ్లు చున్న ది. మేఘ. 
సిస్దాంతము సూర్యునకుస )బంధింపదు. ఇది కేవలము వాతా 
వరణపరిస్థితులను 'దెలువ్చ్రచున్న ది. 

క్రంతవరరకు వర్షి చిన వసంత, న్నే 
ములుగాక్క యింక ననేక సీ ౦తములుకూడ 
నన్నిటి నిట చర్చించుట మన పనికాదు. నేనిప్పుడు చెప్ప, 
దలచుకొన్న ముఖ్యమైననూట యేమనగ:_ ఎన్నిసిద్ధాంతః 
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ములు బయలుబేరినను యిప్పటికిని యీ సిజ్రాంతములకు వేని 

కిని లొంగని వైదికగాధలును, కథా భాగములును, చాలవరకు 

సవిచియే యున్న వి. క్షి ష్టమైన యిట్టి యం౦ంశములు పండితు 

లకు సాధ్యముగానందున, (పతివారును వానిని పదలివేసియో, 

'ఖేక్ష అపాముఖ్యమైనవని (తోసివేసియో సరిపుచ్చుకొనిరి, 

ప్రిచే ని ట్లింతవరకు దురవగాహమైనవిగ వదలివేయబడిన 

గాధలకు మన (భ్రువసిద్ధాంతమువలన సరళవముగు ఛా వార్థము 

కుదిరినచో, మనసి సిద్ధాంతమును బలపరుచుకొనుట కై స 
గాధల జీల మనను సొత్యుముగ గెళొనకూడదు + కనుక, 
మున (భువసిద్ధాంతము చే యీాగాధల "కేమైన సరళమగు 

భావార్థము కదురు నమో పరిశీలించి భూతముగాక, "మొట్ట 

“మొదట వమునము ఇంద వృ,_తాసురులు గాధ నె ల్రికొందము, 

దీనిని పండితు లిదివరకు మేఘసిద్దాంతమువై పూర్తిగ సమ 

న్వం ం0ంపగలిగితిముని తలం చ్యుదున్నారు. అయినను, మన 

మిష్టుడు దీనిని మరల నామూలా గముగ పరిశీలించిచూతము 

ఇం దునకును వృతృనకును జరిగిన పోరాటము వేదములందూ 

నాలుగువిధములుగ వర్టితమైయున్ను ది, (౧) వృ(తతూర్య :.__ 

ఇది ఇందునకును, వృతుడను రాతుసునకును జరిగిన 

యుద్ధము, ఈ యుద్ధమందు వృ్మతుకు నముచి, శుష్ట్య; ఫంబర్య 

వల, స్స్స్కు కుయవాది నామములతో వర్ణితురైయున్నాడుం 
(౨) అప్ -తూర్య ( నీటైై పోరాటము న్ ఈ పోరాటము 

స్టిని విడిపించు కై 'చీయబడినట్లు నర్జింపబడినది ఇం్యదుడు 



లీల వైదిక నిలయము, 

సృతుని సంహారింపగ నే నీంధున్చులు ( నదులు )) లేగ నీరు 

(ఆపః) విడివడి పారజా చ్చెను. కనుక యి దుడు “అప్పు-- 
జిల్ ” (నీటిలో జయముగొన్న వాడు ) అయును. ఇచ్చట 

య. (6214, (₹ త్ర లర ఆల అల న్ వృ తాసురుడు సటిని చుట్టుము క్ట్రై నసి (ఆపః పరి. ఫనయా 
నమ్) చెప్పబజెను, (౨) గో ఇష్టిఐ (గోవులను తిరిగి సంపా 
దించుటశై చేసిన పోరాటము). ఇందుడు నృ తాసురుని 
సంవారించి, ఆతనిే బంధింపబడియున్న గోవులను విడివీం 
వొన్యు, (5) దివిస్టి. ము (సూర్య శాంతిని విడివించుటవై వీన్స్ 
యుద్ధము.) ఇం్టదుడు వృతుని సంహారించి అతనిజీ బంధింప 
బడిన సూర్యుని, ఉమస్సును విడిపించి సై కితీనికానివ వ్చాను. 

య. 

ఒక్క_పోరాటమే ఈనాలుగుపవిధములుగ బుగ్నీద మందు 
వర్ణి తేమైయున్నది ఈ చతుర్విధవర్గ నలనుగూర్చిన బు గ్వద 
(పవమాణముల నింద సం తిపముగ నీనరిం వొదను. 

జో స్లో నృతవధనుగూర్చిన (పమాణములు *౬__ 

(౧) 1 80, 11 
ప్ 1, ర్ 10! 

11179 

ర్తి ౦ దుడు తన వ ్జజముతో నా 
సురుని _పరించినప్పూడు ( అనగ 

1 కొట్టినప్పుడు ) భూవమూ్యూ ౪ న ట్పుట్రు 
భయముచబే దద్దరిల్లీ పోవ్రను,. 

ఈన్మజమును నిర్మించిన “త్వష్టి కూడ 
| యింద్రుని మహ కాగ రోీవమునర్రు గడ 

. గడ వడంకును. 



నిరుద్ధ జలము, ల08. 

ల కెందుదు తనవ[ జముతో వృ తాసురుని- 
కక్ 99, 
(7 ర తుత్తునియలుగ కొట్టి వేయును. 

ఇందు)డు కొసబేరిన తన అయుధముతో (ర) కే కలి 15 
) వృర్రై 'సురుని చొంగముమిోదజపొడు చును, 

నీటిని చుట్టుముట్టిన వృతుని యింద్రుడు 

వవ గ్శ్రైను. 

+ సీట్రిచుట్టును పరుండియున్న (పరిశయా 

(ఆ) ప 20, 9 

(అమి 199 నమ్) “భయంకరసర్పమును యింద్యుడు 

షపొవ్ల "మొ గేనుం 

స్ విద పరున్న "సరాహిని యింద్రుడు 
స 

(౭, లి 6 జయించెను 

సీటిలోచాగికొని, సీటిని అశాశమును 

న _ సిరోధించుచున్న ఫఘోరాహిని యింద్రుడు 
చంపెను. 

వెట్టువలె లె సటిని చుట్టుక్ "నియున్న వృత్రుని 

"మె? ల్తెను, 

ఈవధముగ * నీటిలో జయముగొన్న 
వాడు ” (అప్సు.జిత్ ) అను బిరుదు (౧౦)౪111,86) 1 ( 

|]. యిందునళొక్కనిశే చెల్లును. 



అాలాలాళీ వృతుని నివాసజ్టానమునుగూర్చిన (ప్రమాణము, కి 

” వృతు్రనకు రహస్యమగు (( నిణ్య ్సి 

| నినాసస్థాన మొకటిగలము.. ఇంద్రుడు 
' నీటిని విడిపించినప్పుడవీ యీర వాస్య 
ప్ర బేశమునుండి బయటపడి యాయనుః 

| రుని శరీరముమిదాగ (వవహించి. 

| వచ్చును. 

(౧1, 8 10 

(1 121, 11 

1, 19 భి ట్స | వృతుడు నీటిపె పరుండును. 

వృతుడు సట్రవే కప్పబడి శ( రజక స్టో 

మొక్క. అడుగు భాగమందు (బుధ్న) 

$ పరుండియుండును, 

| ఇందుడు నీ/ని (పవవహింప బేసినప్పుడు 
వృతుడు “సాను” (పబేశమందు: 

(5) కే రి 5 

(కొండనమిాద ) పరుగండీయుం గొను, 

ఖు 20 69, 7 4 9ం్యడు వృటతుని చంపి ఆతని కోట. 

(౬) 1110 98, 9 
స్క 19, స్ 

117, 80, ల్లి) 



. నిరుద్ధజలము. 288 

(్ర)1 59 9 [1 వృ్యతుడు నదీ_ వృల్ ౫ ౪( నదులను 
_ చుట్టుముబఖ్టుక్ని యున్న వాడు. ) 

(౨ ర్గ 6 నతని కడుపులో ఈ పర్వతము గలదు, 

(౧౧) 11 80 20 వృతుని కోటలు రాతితోను, యిను, 

1౪, లిగ 1 ముతోను కట్టబడినవి. 

(౧౧) 1, 180, ౯ వృ్యతుని కోటలు * శారద్కి” అని 

ఓ ౧81, 4ఉ 1 చెప్పబడను*, (దీని యర్లమును పివ్సుట థా. ౮ 
11 20,10 విచారింతము) 

జాఖీ యుద్ధరంగ నును గూర్చిన (పమాణమనములు థీ. 

ఇందుడు తనతో పోరాడుట కాతు 

(౧) శక 5 6 (ఓ రూైూయున్న “శున్ట్య ను చీకటిగోతిలో 

(4 పెట్టి, సూర్యరళ్ని లేని గాథాంధ కార 

మందు, (అసూన్మే తమసి) వధించెను. 

. ' వ+।, తుని మందిరమునో చీకటి వా 
(69) 1) తీఉ, లిం థి 

(౨) లెక్క 10 1. యుండెను. 

) బృహస్పతి, యిం్యద్రసహాయు డై, ీ కటి 

(3) 11, 28, 18 బే ఆవరింపబడియున్న సము దమును 

(క్రీందికీ విసరివేసి, ఆన్ఫుల కొట్టమును 

గె వృతుని నర్రీరము నీటిచే ఆవరింపబడి 

దీర్ధృమగు గాఢధాంధకారమందు మునిగి 

యుంబెనుం 

(౪) ప 82 10 



౨86 వైదిక నిలయము, 

వృతుని సము దము చీశటిలో మునిగి 

యుం'జెను, (తమిసి పరివృతం) 

వరా: వృతునిచే ఆవరింపబడిన సను. ద్రము (అర్హ 8) 

సూర్యరళ్ని "లేని గాఖాంధశకాగరముగనుంజెను. 

కనుక యిది *, డీ5) 10 లో-సూర్ముడు యెక్కి. 

వచ్చిన జోస్పైతిర్జయ సముద్రమున రంకు 

(శ్యుకం అర్హ) భిన్నమైనదని యెరుంగవ లెను. 
(అ పేరి? . ఇంద్రుడు వృతాసురుని సంహరించు 

1 12, 17 టకై చాల దూరబేశము (పరావత్ ) 

11 ఉర 25 1 లోనికిపోయును. 

మరా: చాల దూర్మపబేశమందు, చీకటిలో నీటి 
మధ్యను; యీ యుద్ధము జరిగనని సారాంశము. 

త యుద్ధ కాలమునుగూర్చిన (ప్రమాణములు 

(౧) 721 82, 26 కం అర్బుదను (వృత్రుని మం 

(|) ౨ 28, 18 

చుతో (హీము చంపెను. 

ఆవులను వడిపవీంచుటలో యిందునకు 

= ోడ్చడిన అంగిర సులు వలను(వృత్రుని) 
 సంవత్సరాంశమందు. ( పరివత్సరే ) 

చంపిరి, 

1, ఇంద శంబరుల యుద్ధ కాలమును 

(3) _ ఖండితముగ సిర్ణ యి: చుట్లై జు గద 

మందింఠోక (పమా।; గా ణవాశ్యముగ బదు, 

| దానిని తదుపరి. చర్చింతము, 

(౨) స్సు రలై 2 



సిరుద్గజలము. లైప్ర7 

న. యుద్ధ ఫలితము లనుగూరర్చిన (ప్రమాణములు. * 

| జ్రం ౦ద్రుడు వెలుతురును, దివ్యజలము 

(౧) 111, క, 68 | లను సంపాదించుకొని వచ్చెను. 

ఓయిం దా! వృతునిసంహరించి, వెలు. 

(౨) 1110 809, & గ. సంపాదించుకొని రమ్ము. 

ఇంద్రుడు తనవజిముతో ఫఘూో రాహిని 

(3) 1; 51, ఉ స సంహరించి, మానవులకొరకు నీటిని 

1, 52, 68 విడిపించినప్పుడు 'సూర్యునికూడ_ యొల్ల 
రికి కనిపించునట్లు. ఆకాశ మందుం వెను, 

"ఘూ రాహిహంతకుడగు యుండదు 

సను దజలములను పివహింప జేసెను 
గ సూర్యుని పెకి తెచ్చెను. అవ్రలను కను 

గొనసెను, 

(ఈ) 19, 8 

) రావసుని సంహరించిన పీమ్మట యిం 

(గ) 111, 84, 8 9 ఫ(దుడు సూర్యుని జలములను సంఫా 

దించెను, 

) ఇందుడు రాతసుని సంహరించి, పర్వ 

(క) 1 802, 1 | రమునుండి నీటిని విడిపించినప్పుడూ 

1 80, | ఆతడు. న సూర్యుని, ఆశాశ మును, ఉమ 

డం 



లప వైదిక నిలయము. 

(౭) | ౧2, స 9 య ఇందునివే విడిపీంపబడిన వస్తువులలో 
11 920? "సూర్య ఉవస్స్పులనోపాటు ఆవులు 
175 | కూడ జేర్కొనబడినవి, 

ా) 1 
| ర సభ | సూర్యునితో పొటు ఆన్రలుకూడ్త జ్జ 

రొ్కొ-నబ డెను. రి 188928 ౯) 

11, 1] "సఘోూరాహీ చే బంధింపబడిన (పవాసా 
"3 

( 
ములను యిరద నుండు నడవ్రీిం హపనుం 

(౧౦) 1 ( ఇర్మిదుడు అనులను గెటుచుకొనినచి చ్చ 
[| ల స్ట స ్తనదులను (పన [ రము ల చ్సనుం 

వ్రందుని వే విడిపీంపబడిన నములు (౧౧) |. 15 టు పీ క పో ; క. యార్థ ముగ (ఆదంచం)ం (యన వాంు 

చున్నవి, 

వషరాః_ ఈ (వజ సములలో పర్వత, గ్ది రఫీ! 

డాథన్ (పొదుగు, ఉత్స (సీటిబ్బు), కబాధ (పె? 
(గిన్నె) ఆ అను పదముబే పిాగిం పబ సీయున్న వీ, గొ బ్రి 
మేఘవమను ఫావమును సూచించు “అభా” దిపదములు మం 
దున్నకైె నను _పయోగింపబడ లేదు. అయినను, నైరుక్తులును 
పాశ్చాత్యులును నూడ యా ఉప పదముల కన్నిట 0న ప కుఫు 

మనియు యర్థము 'జెప్పిరి, న? అనగ “అవు అని సాధార 
| శార్థము. శని, కొన్ని చోట్ల “నీ అనగ వం దునిచే వ్డ్తి 
కీంప్బడిన సీరని పండితులు చెప్బీరి, రాతినోడలలో బంధింప 



(19) నిరుద్ధజలము. ౨00 

బడిన గోవులను ఇందుకు విడిపించె ననగ మేఘమను రాతి 

నోడలమధ్య బంధింపబడిన సీటిని ఇందుడు విడిపీంజెనని 

ఫా వార్థమును జెప్పిరి. ఈ యుద్ధమం దిందునకు తోడ్పడిన 

వారిలో మరుత్తలు, పిమ్షు, అన్ని బృహస్పతి, అంగిరనసుబ్యుజు. 

"మొుదలగు వారు పెక్కుువుందిగలరు. ఈ కథయి బూంది 

వముందింక న నేకవిధములుగ వది న్యం పబడియున్నది. "రాసి మన 

కితవరకు భాలబును,. 

న్ఫ్మతాసురనధను మేఘసిద్ధాంతము పై సమన్వయించితి 
మని పండితులు తలంచుచున్నారు. కాని ఏరి సమర్షనము సరి 

యె :దిగాదూ, సిస్ ముఖ్యముగ నాలుగ భ్యంతర ములుగలవు,. 

వాసినిట పివడిం వెదనుం 

1. మొదటి అభ్యంతరము :___ ( యుద్ధఫలితములను 

గూర్చిన అభ్యం శరము ) వృ తాసురవధకు ఫబీతముగ "యేక 

కాలవుందు నాలుగు ఫలితములు గలిగినవి, (౧) ఆన్చులు విడి 

పెంపబడను) (౨) సీరువిడిపింపబజెను) (3) ఉవస్సు పిజనన 

“ఇయందింపబజెనుు (ర) సూర్యుడు (పజనన మొందింపబ డెను. 

ఈ సమకాబిక్ష చతుర్వధఫలోత్ప త్తి త్తిని  మేఘసిద్దాంతము 

సంతృ ప్రీకర ముగ సమర్థింప లేదు. వృతుడు మేఘుడని యన్న 

చో యిం దుడు రనవముతో మేభఘుమునుచీల్చి అందు బం 

ధిదిపబడియున్న నీటిని వడిపిం చెనని చెప్పవచ్చును. కాసి, 
నృ్యతవధనలస ఒక్క-నీేగాక చానిశోపాటు అఆవులుకూడ 

విడిపింపజబడీి సీయున్న బే * అఆయాన్ర లేవి * అప్రులగ సీశేయని 



90౧0 "వె వక నిలయము, 
రా 

నైరుక్తులు చెప్పుచున్నారు. ఆన్ఫులన్నన్సు సీరన్య ను ఒక్కటి. 
మెనచో యివి రెండు భిన్న ఫలితము) లట్టుగాగలనఫు కనుక, 
యివి యెట్లు భిన్న పదార్థములో _ నైరుక్షులు చెప్ప వేశ పోయిరి. 

వురియు అన్ఫులు, నీరు నను సీ శండువస్తుప లే గాక్క వృ్య్యతవధ 
వలన సూర్య, ఉవస్సులు సయితము ఆశాలఘుబే (చజనన 

మొ9చదెను. మేఘనసీదాంత మి సూర్య ఉవస్సుల యున్న బెన్ 
సమర్థించుట కంతమా[తనును కాలదు, మేసుములు 

సూర్యుని సదా కప్పన్స వ బహుస్వల్ప కాలమో మేఘము. 
లా్భాదించినంతమాతముచే, మేఘములను చీల్చిన: ందువలన 

సూర్యుడు (పజనన మొం' దెనసి వెష్పుటకు సాధ్యపడదు, అ 

ఉపషసోదయముకూడ అసమర్థసీయముగనున్న ది మము. 

సాభారణముగ ఆగ శమధ్య మఃగు సంచరించుచుంకునుం. 

బహు అరుదుగ వీతిజమువద్దకు ఫోన్సను, అట్లయిన సూడు, 
మేఘములను చీల్చినందువలన ఉవస్సు మజనన వె మొుం వినని, 

నమర్థింపజూచుట క్ధూట్ర అసంగతేముగ నున్నది. త చతుర్విధ 
ఫలముల సమకాలికోత్స్చ ల్లిని సమర్ధించుట కింతవర కెవరును 
(వయయత్నించియుండ లేదు. ఒక న నైనస్తిలునాం మా మేఘ 
సిద్దాంతముచే కొంత యత్నించి భూచిరి ఈ నొబ్టుఫలితము 
లలో నీ*జే (పథానమైనదిగ గన్నట్టుట హ్ నైరుక్తు లీ మే! 
సిద్ధాంతమును బయలు బేరదీసిర. నీరు (ఆప) "అనగ మనము 
(కతిదినమునుచూచు మామూలుసీరనియే చా రరముబేీని. 

య కొనిరి కాని యిీనై రుక్తులును పాళ్ళాత్యులును యెన్ని 

(. 

బ్ర 



సిరుద్ధజలము* బర: 

విధముల ప్రయత్నించినను యీాఫలితముల సమకాలికోత్ప త్రిని. 

మాతిము సమర్థింపనే లేశ పోయిరి. 6 శ్ర్రపానుపోయిన తరు? 

వాత సూర్యుడు గన్నట్టుటకును -- రాత్రొిగడచిన పిదప 

సూర్యోదయ మగుటకును __- చాలభేదముగలదుః, ఇవి ఆం 

డును ఆరెండు భిన్నవిషయములు. కాని, యీ రెండు విప. 

యములును ( పెదములందు ) గందరగోళముగ తారు. 

మూారుబేసి ఇప్పబడియున్నవ” ని మ్యూూక్లో నాల్లుపండితు డు 

తలంచుచున్నాడు. కనుక యామాటవలన "జేలినపారాంశ 

ముమనగ:. “ ఈసమకాలికోత్పత్తియొక్క. నిజమగు భావా 

రము మూకు తెలియ లేద”ని పండితులుస్పస్టముగ నెష్వు! "సి, 

యున్నారసి యర్ధ ముగుచున్నది*, కాని దినిలోవచ్చిన వింత. 

'యేమనగ;--- ఇట్టి అసమర్థతకు తవు అశ క్షియీ కారణమని. 

పప్పుళొనక మై దిశబుమ బే యేమో గందరగోళ పడిరని. 

చెప్పుచు. తమతప్పును వై దికరుషులమోదికి తొోసివేయు 

చున్నారు! 

11. "రెండవ అభ్యంతర ము;--- (యుద్ధరంగమును గూ. 

ర్చిన అభ్యంతర ము) ఇం దుడు ఆవలి పక్క-నున్న బహుదూర 

“దేశములో భయంకరమగు గాథాంధకారముందు సము వజల 

ములమధ్యను వృతు)నిసంహరిం చెను, ఇందుూడు నృతుసి 

సంహారించుటహీ చేవయా న ద్వారములు బజాహాటనుగ ణెరపి: 

యళయ్యొను* అనగ; యిం దుడువృత్తుని 'జీవయానమునకు పోవు 

గుమ్మమువద్ద చంపెను, పార గంధమందుకు డ తిష్ట 



అజ్ 

“ర్ట సె దక నిలయము, 
రా 

'అవోవను నోరు. -క శాసముద్రమందు చంచెను, యుద్గాన నంతర 
మందు * తిష్ట "మాయను దేవత చే చేయబడిన మూరక్షమందు 
.(దేవయానమిందు) న నద మచున చచ్చెను, నృ్మ్రతమ: )డిర ము" “5జన్” 
దమొక్కం అట్టడుగున సిటి చేగప్పుబడి స, నుంజెనని 

యు 1, గలి, న్ చెప్పుచున్న ది, ఈనర్ల; నలలో స్ స్క -టియెనను 
"మేఘమునకు సరిపవొజూలవు, మేఘము సముద' /మని “చెమటకు 
ఫ్లు లేదు. మేఘము ఆవల ఇ పక్క_నున్న బ్ హాదవూర 'దేశముంకో 

నున్నదని వెవుటకును సీలు బేదా, మేఘము 
“జీసయాన గుముము” నదనున్నద 1 సిదయు చెప్పజాలము, 

ఆ కాశమధ్యనుందు తిరు గాటు పచున్న మేఘములు బేవయాను 
గుమ్మమువద్ద నున్ననస, గాన్న ఆవల్మ పక్క దూర దేశమందు, 
వనిగాని వర్గింపబడజాలఫు, అదిగాక, మేఘుకులు సూర్యం, న్ 
లేని గాభాంధ కొర నుందు (అసూ"డ గే తమను ముసిగీం 
వను వర్ణనయు నసంగతమే. కనుకు మూ 
సఫా సిపోయి మేఘ ములలో "పైట పె్టుట “రంతవ మాత్రమును 

వీలులేదు, “ఈ య ద్ధరంగ ము మనకు ( ఆవల పక్క దూర బీళ్ల 
ముటో * గాభాంథశారపరివృతమై యు సము ద మ రు స 

స 
బర తోరోలటాలనా లతను 

చేరాం ॥ , జేవయాన మనగ నాన నె యర్థభాగము; సిరయాన 
మనగ ఖనోళముయొక్క అడుగు ఫొగము. 'జీవయాబీ గుమ శ్రమనగ మనకు 
వెన గాన్చించు ఖగోళార్థభాగమునఠు (అనగ ఆకాశమునకు) (చోవజా 
[గును శ్రిముు అనగ కీ తిజమునకు కొంచెము [కంది ఫభోగచుని యర్థము. 



నిరుద్ధ జలము, | బర; 

సముద్రము (మఘకంఅర్జ) మిదికి._అనగ మనపై నక నుబడం 

చున్న ఆకాశముమిదికి___. యెక్కివచ్చెను. యుద్ధముజరిగిన 

వోటు గా ఖాంధకారమైయున్న అర్హ వముగనుం డెను. (తమసా 

పరివృతం) యుద్దానంతరము సూర్వ్యుడుమై కియెక్కివచ్చినచోటు: 
'తేజోముయార్జ్య వముగనుంజెను, (శ్నుకం అర్జః) కనుక యీ 

"ండును భిన్న పబేశములుగ (క ల్యేకించి "వేదమునంబే చెప్ప, 

బడియున్నవి. దీనినిబట్టి మనవే.శిజమ్ముకిందనున్న ఖగాళార్ణ 
భాగమందు (అనగ, అధోలోళవుందు) యుద్ధముజరి” నేగాని,. 

మననె ల్లిపై యాశాశమందు తిరుగాడుచున్న మేసఘుములో కాదు 

సుమాయని స్పష్టమగుచున్నది. (ఇందుడు వర్తాధిస్టానదేవత 
మొన మైయుండవచ్చును గాకు కాడని నేజెప్తుటలేదు.. కాని 

పిస్తుతాంశ మేమనగ;.__.  వృ్మ్యతహంతకుడుగ  'వేదముందు 

వర్ణింపబడిన యిం్టదుని మ్మూతము వర్ష్హాధిస్టానదేవతగ నన్న, 
యించి చెప్పుటకు ఏలు లేదని నూవుతము.) 

.. మూడవలఅభ్యంతరము;_ (యుద్దకాలమును గూ: 

ర్చిన అభ్యంతరము) మేఘసీద్ధాంతము నంగీకరించినవో యా: 
యుద్ధము వర్ష కాలమందు జరిగెనని చెప్పవలసివచ్చును. 

కాసి. యిందునిచే నాశనమువేయబడిన వృతుని. 

* కోటలు శరదృతుసంబంధమైనవని ( శారదీః ) బుగ్వో 

దము చెప్పుచున్నది, ఈయసందర్భనును సమర్ధించు కట్లు గ 

ఈ కోటలను నాళశనముబేసినందువల్ల యిందు)నకు పురందర పుర 

భిక్్ నామములు వచ్చెను, . 
ఖీ 



లిర్రశ్మ "వె దక నిలయము, 
షా 

'ఫూర్వనము నర్ష శరదృతువుల ెంటికినికలిసి 'మొత్చముపై 
యొక్క_ శరదృతునను "వేలేయుం జెనసి చెప్పి దీనిని సమర్థింప 
వచ్చును. కాని ఒకవేళ దీని సిట్లు సరివుచ్చుకొన జూచినను 

“మ వృతుడు సంవత్స రాంతమందు. (రివళ్స "శ్రీ చంపబ జెనసి 

చెప్పు బు శు, 69, 39 వాక్యము నెట్లు తవ్ప్చీంచుకొనగలము, 
దీనినితప్పించుకొనుటనై పూర్వ మొక ప స్వుడు సంవత్సరము శర 
దృతువుతో పా ర ౧ఎభమయ్యనని చెప్పుకొనవలెను కాబోలు | 
ఇందూడు అత్భదను (వృతుని మంచుతో (హిముతా) 
చం వెనసి "వేదము చెప్పు చున్నది. యుద్దము వర్ష కాలమందు 
జరిగిన చో, ఉవనోదయమును యుద్ధ ఫలీతముగ " సెట్లు చెప్ప 
వచ్చును, యుద్ధము అసూర్య్గమగుతముస్పులా" జరి "గాన్సి యెళ్లు 
చెప్పవచ్చును." గనుక, యీయుద్ధ కాలమును సమర్థించుటకు 
కూడ యీ మేఘున్సి స్దాంతము సరిపోదు. 

బ్బట్టే 

[17 నాబ్లన అభ్యం 'తరము: = (న స్టజాలమునుగూర్చిన 
అభ్యంతరము) ) వృతుడునీటిని బంధించియుంచిన (వదె మున 
'నర్జి ంచుచు "వేదమునందు, పర్వత, గిరీ అది); టోన్, ఉ 
కబంధ, కోళ్ళ _మొదలగు థ బములు (పయె గిం పబడియున్న వి. 
మేఘసీద్దాంత నాదు లీప దముల కన్నిటికిని * మేఘ ” మను 
ఛానార్థమునే ఇవెప్పిరి, "పేయ్ల, యూ (పటి! 

'టైకై 'వేదబుము ేపదమును _(వయోగించియున్న, 
దాని సరభార్థము నెంతమ్మ తము 'అెక్కుగొనక మన 
కులు దాని నంతయు విరిచి (పతిచోట మేనమని చ 

ఖీ 



నిరుద్ద జలము, 2రగ్ర 

గ్థ్వమును చెప్పిరి ఈ వృతగాధకు నిజమగు భా వార్థమును 

“లినికొనుట స మేఘనిద్దాంత 'మొక్క_టియ్ తప్ప అప్పటికి 

"వేరొండ స గతి లేకపోవుట, వారిట్లు శబ్బములను విరిచి యేుదో 

విధముగ సరి పెట్టుకొనవలసినవారె రి "అప్పటి యవనవసరమును 

బట్టి వా రేడదోయొకవిధముగ నిట్లు సరిపెట్టుళొన జూచినను; 

మొంత్తముమోద యీాపద్ధతి వల లోపభూయిష్టమనిమాత 

"'మొష్వుకొనక తప్పుదు. అందుచే వారి వ్యాఖ్యాన పద్ధతికంత 

విబున యుండజాలదు, ఈ లోపమును (గవాంచి, దాసి 

న్నన న సరిపుచ్చుట కై పా శ్చాత్యపండితులు కొంత యత్నిం 

చికి కాసి వొరియనతృ్చృముబలు సయితము నిష్ఫులము లయ్యెను. 

పర్వత్క గిర్కి అది, అను పదములకు మేఘమనుటకు బదు 

లుగ “ పర్వత ” మనియే సరళార్థమును. చెప్పిన బాగుండు 

సస మొక పండితుడు సూచించెను, అనగ, ఇందుకు తన 

నృజముతో పర్వతములను పగులగొట్టి నదులను విడిపీం 

నట. “పర్వతమును వ్యజముతొ * (పిడుగుతో) పగులగొట్టి 

నంతమా త్రముచే దానినుండి నదు లెట్లు (పవహించి శాగల 

నౌసి పంటే మాక్సిముల్లను పండితు క్ర జాతే పి 0 వను,కనుకృుయా 

“రెండనయర్ధ మసలే సరిపోదు. ఇది మొుదటిదానికంెచటి మరింత 

అయోమయముగనున్నది. మేఘసిద్ధాంతముతప్పు మనకింక 

"వేరుగ తి లేనప్పుడు (పతిమాటకు మేసఘుమనియే అర్హము చెప్పు 

ఫహొసి సరిపు? చ్చుకొనక తప్పుదు 



౨06 టైదిక సిలయము, 

-ఈవిధముగ మేఘసిద్దాంతము సమ'కాళ్ గ్ల చతుర్విధ 
ఫలోత్ప టిని సవ మర్ధించుటకుగాని య. దరంగమును సమ్థిం 
టకుగాసి, యుదశాలమును సమగ్షించుటకుగాని, కాల 
మును సమగ్గించుటకు గాని, పనికి రొకపోణును. ఇట్లయ్యును. 
యిది యింతశాలమునుండీయు మిల యంగీకరింపబడుచు 
వచ్చెనో తెలియకున్నది. ఈనాలుగుఫలీతములలో మొదటి 
"రెంటిని (నీరుఅవ్సలు). మేఘ॥। సిద్దాంతము సమన్వయించు 
చున్నది; చివరిరెంటిని సూర్యుడు; ఉవస్పు ) జీ ఉవస్సి జాం 
తము. సమన్వయించుచున్నది.. కాని యీ నాబ్టిం 

యొక్క-సిజ్తాంతమును సమర్థింపజాలకున్న న్నది,  ఉన్నాల్గింటిని 
యేుకకాలమందు సమర్థించున సెట్లుగ యిీసిజ్లాంతముల శింటిని 
సమ్మేళన న జేయుట నన్ సాధ్య పడకున్న దీ అట్టు గాసిచో, 
తుపానుపోయిన పిమ్మట వచ్చుసూర్య గాం ౧తిన్సి ర్యా పిగడచిన 
వీముుట క లుగుసూదొ సదయమును- యాిా రావి శొరుమూరు. 

వేని వై దిఠశయుము బే తళ్చిబ్బులుగ జెప్పీరసి యీశతష్పును 
వై దికయుషులనె నెత్తిపెననె నను చేయనలసినన్చును. 

మేఘ ఉషస్సులను సచెండు సిదాంతములలో (పాం నీను 
కె దక్తులు మేఘసిద్ధాం తము"జే ొక్కుోన మాన్య “ఎనదాసినిగ 

(గహించియుండిఓ" కారణ మేమనగ :_ ఇం దుడు వర్గాథ 
స్థాన బేవతయను గావము వైరుక్తులకు తదితర శారణముల జే 

మేర్చడియుం జెను. ఈ తను ఛానమునకు మేఘసీదాంతము 
సరిపోవుటచే వారు. దీనినే యెక్కునగ నరు. 2 య్ 

మం! 



నిరుద్దజలము. ం ల్లిగ/7 

చాల అపస్తుతమైనవనియు; అ్యప్రాముఖ్యమైనవనియు, అగా 
హ్య్మనవనియి వైప్టీ (శోసివేసిరి. పా శ్బాత్యులుకూడ యా. 

సిద్ధాంతము” నీ యంగీకరించిరి. _పస్తుత మిష్పుడు పండితలోక 

ములో సిలిచియున్న దీ మేఘసిద్ధాంత మొక్కకు. అయినను, 

యిది న్న అత్రగాధను సమన్వయిం చుటకు బొత్తుగ పనికిరాకుండ 

నున్నది, ఇది యె” తమా తమును చాలకుండనున్నదిం ఈవృ్యత 

గాధ నింతకం "ఒై యక్కుున ఛాగుగసమన్వయింపగల (కొత్త 

సిద్ధాంత మంకొకటి మనకు దొరికిన వో యీ పనికిరాని. 

వఘనిద్దాంతమాను వదలి'వేయుటకు పండితలోకము సంళో 

చిందు, 

వర గాధయందలి యుద్ధము పిడుగును చేబూనివచ్చిన 

నకును, మేఘమునకును జరిగినదనుకొనుట తప్పు, 
సలీయ దము నిజముగ అంధ కార, (పకాశములకు మధ్య 

జడిగియు౧ జను. వృత)వధమాట యటుంచి యిందుడు ప 

(పధమములో “* వెలుతురు ” న కధిజేవతయని  యెరుంగ 
వలెను, దీసిక నేక _పమాణములుగలనవు. 

౧) 1 8440. 
110155, 

యు శీర, 4 

108 8 

111 16, 4 

| చీకటిలో పడియున్న “వలుతురును యిం 

“దుడుకనుగొని మైకితీసుకాని వచ్చెను. 



యు 

(౨) 1, 12, 7 

1 21 4 

మొత 15 గించేను. ్ట 

ర్ట. 
ర్య: . ఉవస్సుల౫" గ్ యిందుూడు 

ఇ చీకటిన 'భేదిం చెను. 
(3) 11, 62, ర. 

(ఈ) 1 ర్ 6 [1 సూర్యుని వెలుగ చేసిన
ది యించ్యూ 

. ఆరపూట అుంధశారములో జాగ 

కొన్న అసురులను తరిమివేయుటకు 
'చఉేవతలందరిలోను యం దు తొక్కు జ 

_ పూనుకొ నెను, 

(భావ బా[15 |! 

ఈవాక్యములం దెచ్చటను వృతువధమాటయే లేదు, 

కనుక, వృ్యతవధతో సంబంధము లేకుండ జీ యిం, దు 

స్టేరయని మయొరుంగవ లెను, సూర్యుని, "వెలుతు! 



[వ 

1 న్ బంమును, రీ ధర్స్ల న. న్. 

జ. 

స క్ వనదచుణవ ఫ్ర వము 

దిసపొ$ః ఆప త (1 
ఓ 

(0ప్రా ( సర్ప 

సూర్యు:స 
్స 

జ్ ఈర 



ఫీ 
తీ 

సరుణవృతేము 

న్ా ఆపః దివ్య జలము) 
( 

రూప సగ వృ 



 నిరద్ధజలము- 900 

శీనరు బారణ జే సెనను యీ ఇందలతు. 

అము ఆత డ్ గోనరి వ వ్య [తవధ, సీటివిడుదల మొదలగు కార్య 

యేల కల్లిఫి* నిప్పబదవలెను 0 ఈ ఈ రెంట్రికీని, సంబంధ 

వ్ కత్వమే) ముఖ్యమైన అభ్య 'తరముగ నున్నది. ప౦ందుఢ 

న్మతవధవలన . సీటిసి విడిపించి, "విలుతురును పెకితెచ్చెను. = 

“బేదమునందంతటను యిదే పాట, ఈజ్ న్వోతిర్జలముల సమశాలి 

_శోత్ప్సిని ఇంతవర కవరును సంతృ ప్రకరముగ స నున్వయింప 

లేదు, మేఘసిద్ధాంతమునలన సీటివడుదలను. సమార్ధి రప 

వచ్చును శాని,, 'వెలుతు రెట్లు వచ్చునో పెప్పజాలము, రశ, 

ఉవమసి స్సీస్దాంతమువలన వలుతు “రె్టు వచ్చునో సమిర్ధి 0ప 

నర్చును కాని; నీటి ఇట్లు విడుదలకలిగనో చెప్పజాలేము, 

ఈరెంటిని యేకకాలమందు సమర్థించుటకు ఏలు లేకున్నదిం 

వది బకల్ను చిక్కు.గనున్నది. కనుక "వేదముందు చెప్పబడిన 

సరు ( ఆపః ) దయొక్క- స్వరూపస్వ భావము 'ల్య్టైనో మున 



వ్00 వైదిక సిలయము. 

మిప్పుడు విపులముగ పరిశీవించుట యాావశ్యకమెనది. ఈనీటి 
యొక్క స స్వభావమును “లిసికొన్న వీమ్ముట యామేఘ, ఉవు 
స్సిద్దాంతముల నంగీకరించుటయా,. బేక తసి "వేయుటయా 
యను పిళ్నను పరివ్క. రించుకొనవచ్చును. 

మన మష్పు డినీటిని (ఆప) గూర్చి పరిశీలింతము:-.. 

ఇందు)డు వృతు+ని చంపీ. నీటిని విడివీంచెనని చెప్పు 
నరముల యా మున్గుమను న మాట, యే మందున 

“సర + ను సాధారణార్థను: లో ప ౭ జమ గ్ శ 

బడియన్న రాసి * ఆక; అను యూద: ము 0. సచమం నతు 

వాలచోట్ల * దివ్యజలము, ” లేక * ఆకా్సజలము” అను 

నర్థమును దలు పుచచున న్నది, మ్ [) ల 1లో ఈజు ము? 

"దేవతల మార్షమున వోన్చచు దును) ఇవి తమనద్రనున ॥| సూర్యు 

నితో కలినీయుండును, 1711 , 49, 5లో ఆశానజలమ.న 
(దివ్యాః అప భూజలమును ( ఖని ల్ మూ; ) న్ 
(శల్యేకించి. సష్టముగ చ స్ప్రబడియున్ని = ఈజలమంతయు 
తుదకు సము దములో వోయిచేరునట, వడునదులు భయంకర 
ధ్వనితో అగాధములో పడున నట్లు వరుణజబేవ్రుని ముఖ గహ్వూర 
మందు పడుచున్నవని ౪111, 69, 12 వెప్పుచున్నది. వరుణ 

జ్యేడు:. _యిందద్రునివలె'నే నదులను కు వహీ: పబేయునట 



యలు నిరుద్ధ జలము, గా 

(11 ౨8, తీ) దీర్ధ తముడు తమ నమ్యస్థానమరనకు పోవు. చున్న సీటిపై తేలిమూకుచు వోయెనని 1, 150, 6 లో భూ+ 
యు౧టిమి, నా సీటివిమయమైం యింక యెొక్కువగ _(పమాణ్యు 
ముల జూపవలనీనవు యనసరము "లేదు. వఏలనన; :-బుగ్వేదమందు.. 
ఆ కాసజలమును, భూజలమును,_ ఆండురకముల జలములు__ 
(ప్ గంకీచి వేర్వేరు 'చెప్పబడియున్న వసి పండితు లెల్ల రు 7. 

నుగీక రించి యే (యున్నారు కనుక, యీవిషయములో తగాదా 
యేమియు లేవ ఏ, కొన్కి యా ఆ కాశజలము (దివ్యా; ఆపః) 
మొక్కు సిజవెన స్వరాపస్వ సహావములను పండితులు బాగుగ 
్రైహొంచినట్లు గన్పట్టదు. అందు వేశ్రశీ వృత గాధలో వెప్ప 
బడిన ఉమసోదయి జలమోవణములకుగణల స సన్నిహిత సంబంధ 
మును పండితులు గహింపజాలక పోయి౬. బుగ్వదము దివ్వ. 
జలమును (దివ్యాః ఆపః) శరొ కాన్నష్పు జెల్ల అది *వాననసీ-చే” 
యిని పండితులు తలంచుచుండిరి. బ్రష్ పెద్దపొారబాటుస్వ న వల 
యనగ: ఈ  జగత్తుయమొక్క సృష్టి నిగనార్చి చెప్పు సందర సము 
అఫ్ యాసృష్టి పూర్వము విశ్వమంతయు యేకార్డ వమై 
యు౧గనని (ఒక్క "ట్రై సముద్రమైయుంజెనని బు బుల్, ర్తి ర్ 
1200 సి చెప్పుచు న్నది. బై బలు చనల ఆదియంది విశ్వ 
మంతయు జలము క్ న ఆభశ్రాస్గ మందును, 

న. 

(క్రింద ద భూమియంతును. సమ స్తమును జలమయముగ నుండె 
నసి బు" గ్వేద ముకూడ చెప్పుచున్నది. శతా. గ, 1,6, 1 
బుతు ఉప (1, కఫ నునుసృతి (1 ర్ట ఆం కాడ బరా 



పే03 వైదిక నిలయము, 

(పపంచమంతయు.. నీటియావిరినుండి యుత్పన్నమయెగ్టనని 

ఇెప్పుచున్నవి. కనుకు యీ దిన్యజలమునుగూర్చి వైదిక 

ఖుషుల ఫూర్వజులకు బచాసగ౫ణ జెలియునని మనము ఘంటా 

పధముగ జెప్పనచ్చును. ఈ దివ్యజలమునుండి య జగత్తు 

పుస్టైనని చెప్పుటచే, దీనిస్వభావము నేటపడుచున్నది. దివ్వ 
అలాల సఖ ణమ ఎ కలీ ఆ శప కై 

జలముగ యిప్పటి (పకృతి శా స్ర్రజ్ఞులు చెప్పు ఈల” అను 

ఒకానొక, బహుసూత్న శ్రమైన అస్పష్ట్టదవపదార్థము. ఇది 

మన త్వక్, చము, కోత, జహ్వూ; (ఘాణములకుగో చరింపదు, 

ఇది వాయున్సునక 0కు యున్ని యోసర్వు బహు సూత్ముమైనది) 

ఇదివిశ్యమునంతను చ్యాపించియున్న దిఫ_పతియన కాశ మునం
దున 

సిం డియున్నది) వాయున్సు అలసి ఖా పబేశములలొ 4 సిత ముది 

కలదు చేయీల, ఇదిలేనిచో!లు లేనేలేదు. వచో*ఎనుండియు 

దినిని తరిమి వేయుటకు సాధ్యముగాదు; మున మింతదూరము 

పోజీల, బుగ్వదమందు దివృజలమును (దివ్యాః ఆపణ నిట్ 

యావిరియు (పురీమం) పేర్కొనబడియున్నవసి చెప్పిన మన! 

దిశ లును, సమస్తాంత రాళములుక్కు సమస్తావకాశ ములును...- 

యా దివ్ఫజ లనములవే సిండీ నిబింక్ళత మై యున్నవనియు, య్ 

విశ; మున్నంతకాల మా దివ్యజలము లుండి తీరుననియు 

(యు ల 0,10) వె దికబుములు తలంచికి మన కీంతవరకు 

. సీ; ఏథి ను, 



మనకు నెత్తిమైన గన్నట్టుచున్న ఖగొళార్థ భాగ మేగాగ్య 

మన భూమికి (కిందిధాగమందుకూడ "ఠెండవ ఖగో శార్థము 

గలదను వివయము వెదిక బుషులకును, తత్పూర్వ్యజులకును 

స్పష్ట్రముగ "నెలియును, పీని క నేక ప్రమాణములు గలవు, దీసి 

ఏవ యవమై పండితలోకములో నెవరికిని సంబేహములేదు, దీని 

నిట (ప త్యేకముగబుజువుపరచవలసిన పని లేదు.అయినను, కొం 
దరు పా శ్చాత్యపండితు లీయంశమునుఒప్పుకొని యుండలేదు 

ఇగస్లొప్తూకొనకపోవుటకు ముఖ్యముగ వారిసాంపిదాయికమగు 
దురాగ్రృహ మే కారణము. భూమి గుండుముగ జంతివలెనుం 

డీ అవ కాళ ములో ఖగోళ మధ్యమందు; 'వ్రేలాడుచున్న దను 

సంగతి పాశచీనులకు తెలియనే తెలియదట ! భూమి బల్ల పరు 

పగనుండి, మైనఆకాళశమను డిప్పచే కప్పబడియున్నదని (పాచీ 

నులు తలంచిరట! ఇట్టిసాం పదాయికా గ్రహ మొకటి పాశ్చాత్య 

పండితుల మనస్సును కక్చి వేయుటచే, తమయెదుట ప్రత్యక్ష. 

ముగ కండ్రకు గట్టినట్లు, క న్పట్టుచున్న సరళ వాక్యములను 

వారు విరిచియో, లేక మెలి బెట్టియో, వానికి 7 పెడార్ధములను 

"వప్పవలంన వావై రి, మన భూనోళముకిందకూడ అశాశేము "లేక 

వాతావరణము (రజస్) గనలదను సంగతి వైదికబుషులకు 

వానిలోశొన్నింటిసిట యుదాహారిం చెను; 

స్తూటకు క్టూ ఇ*బ్ర పుమాణ వాక్యములు గలన్సం 



|] శుక్ష కృృవ్ద దివసములు చెంణును 

| రజసక్సిల (లోగ నములు “రెంటిని ప్రసిద్ధ 

| నూర్షములగుండ స్న ర్తన చేయుచున్న 

| ని ( అనగ, చుట్టు చున్నవి, ) 

(౧) 1,9,1] 

వ రా...ఈ రెండు రిజస్సులు (లో ర్ మయు లు) మీవి ? 

ఒకటి ఖగొ ళముయొక్క. యూర్థ్వ భాగము. రెండవది. ఖగ 
భముయొక్క- అధోభాగము. (ఖగోళమురా మున్ టర్య, గార్ల ర్స 

ఛాగములురెండును యి శాకష్టమందు స్పష్టముగ రొ. న 

బడియున్నవీ) __ 
. ఒక చానినొకటి ఆనుకొసియ ఎన్న (సమం 

ష్ నుం టట రిటోటి (5 జీ _ద్వినచ 

నము) ఉపా *దేవత విష్పీసమ స్త్వమును 

'జీయుచున్నది. 

(౨) +, 80, 1 

బసిారంగ ము 

వమరాః...ఈర5ెండులోక ములును లట జమువద్దక లియు 

ననియు ఈ రెంటికిని షీతిజముసరివాద్దనియు యీ వాక్యములో 

స్పష్ట వ పరుపబడియున్న ది. వ తిజమునరకు న్ సాగవుంతయునొక 

లోకము. (రజస్) అడుగుషాగ మంతయు యింకొకలోకము 

(రజన్ ). 

ఓసవిలీ పీ "రెండునై పులను 

యశ) 



(20) నిరుద్ధజలము, 805 

వరా; "రొండువై పు లనగ ఖగోళముయొక్క_ తిర్య 
గూర్ధ్వ భాగములని స్పష్టమగుచున్నది, ఈమూడు వాక్యముల 

తోను జ్రీర్కొానబడిన లోకములు ఇండును పైన ఆకొళము 

లోసీ యున్నవని యర్థము చేసికానవ లెనట ! ఆహా! యేమి! 
పాశ్చాత్యుల సాం్టపదడాయికాగగిహము. సూర్యుడు రాతి 
వూట [కిందిలోకమునకు పోకుండ వె అకాశములో మీలోక 
మున చాగకొనునో |! 

మా శ తును మూడులోకముల య 
(ర) 110 10411 ఓ డుగు భాగమునకు పోవ్రగాక ! (త్యిసః 

పృథివ్ః అధః) 

వ రా... దీనినిబట్టి యా యథోలోకము నరకమువఖె 
దుఃఖిమయ మైనదని సూచింపబజెనుం 

సూకు హోనిచేయువాడు అధోలోక 
య శలలి ధు ( మందున్న అంధకారములో బడుగాక, 

(అధరం తమ ) 

వరా:. ఈ యధోలోకము చీకటిమయవమని సూచింప 
బజనుం 

(అ 11, 58, 21 . ద్వేమించువాడు [క్రిందికి 
పడిపోవునుగాక. (అధర?) 

| ఇం్టదునిచే చంపబడిన దస్యుసంతా 
నము అజ్ఞాతమగు అధోలోకమునకు 

|! పోయిరి. (అధరం గుహాకల) 



ఏ06 వై దిక నిలయము. 

వమరా:- దీనినిబట్టి ఇంయ్యదునకును వృతాసురునకును జరి 

గిన యుద్ద మాయధోలోకమంబే జరిగనసి సూచింపబజెను. 

” అశ్విన్ చెవతలు ఆ రల నముల మూ 

డింటిపై నను ( త్? పృథివి ఉప ఫగ్రీ ్ సి 

(గ) క్ శి, 8 ( లిరుగుచు రా తింబవ? స అంతరితుము 

మొక్క లుఖెగ మును (దినో సాకం) 

_ కాపొడుచుందురుం 

వ రా :_--ఈనమూడు యోర్డ న నలక 'ములును, యుదివరకు 

చెప్పిన మూడుఅభోలోకములకును షి 0దూపములుగ నున ఎన్నవ. 

న్యవిమయమే. 

ఈభూమి క్రీ క్ నము?డు న్చు, | కింద 

మూడున్ను మునవము ఆరురజనస్వులు 
ఖా ఖీ ( 

(గా 1 60ట 6 

గలవని బు గ్వేదము 
అ గ జ్య కు, శ్ 

మఫచున్నది. 

(౧౦) సూర్యుడు చీకటి లోళరమునుండి ( కస్ట 

నరజసా) కదలి నచ్చుచున్నాడనియు, ఆవలి 

(పక్కనున్న ఇవాల దూరబేశమునుండి ర్త 

(పరావత్ ) వచ్చుచున్నాడనియుకూడ "వేద 

ము చెప్పుచున్నది. కనుక,“ పరావత్ " 

“రన ఫనరజసనా - యను సీరందుపదము 



నిరుద్ధ జలము, 807 

( ఉ-ద్య౯) ఉద్_ఆచరల్ ) కనుక 
రాతిపూట సూర్యుడు అధోలోకము. 

నకు పోవునని స్పష్టమగుచున్నది. 

సూర్యుడుర్యాతిపూట * నిరుతి” 
మయుక్క_- యొడిలో పరుండునట, రాతి 

' పూట చీకటిలో నివసించియుండునట. 
ంనిరుతి యనగభూమికి [కింది భాగమున, 

(౧౧) ష్ 21% ర [.పడమరనుండి తూర్పువరకు వ్యాపించిన 

1, 164, అథధోలోకమని మాక్సిముల్ల రు మొదలగు: 
92, 88 _ |, పాశ్చాత్యులు చేసిన యూహలనుబట్టి 

యు, తదితర బుగ్వోద వాక్యములనుబట్టి 

. యు ని న్రారణయగుచున్నది, 

|. ఖగోళముయొక్క_. తిర్యగూార్థ్వ భాగ 

(౧౨) 1%, 27, 15 (1 ములనెంటిని 'చెలుపుటకు “డఫేఅక్టా” 

, అనుపదము (పయోగింపబడినదిం 

ఇదిగాక, యింశాకచోట దూరమందున్న (కిందనున్న) 

అర్హ భాగమునకు “ చెలీఅ "పై యనియు మనకుదగ్దరగ (మైన) 

నున్న అర్ద బ్రాగమునకు “ అప రేఅ సై * యసియుకూడ శ బ్ద 

ముటు. (౯ 'యోూగింపబడియున్నపి, స ఈవిధముగ ఖగోళము 

"0, డర్ధభాగ ములుగ విభజింపబడియున్నదని చెప్పుటకు బుగ్వే 

దమునుండి య సేన | చరాపవచ్చును. అధర్వ 

పేదమందుక ాడ (సు రి ౧). అెండు* సగములు ౫ (అర్థం) 



408 వైదిక నిలయము, 

చెప్పబడియున్నవి. బుగ్యోదముందు మరిళొన్నిచోట్ల యీ 
భావమంబదే * సము దా” అనుపదము ప్రయోగింపబడి 
యున్నది. ఈరెండు సముదంములలో ఒకటి యీపిక్క_ను 

(అవర ) రెండవది అహుక్క-ను ( పర ) ఉన్ననట, ఈసందర్భ 

మంబే, అవస్తాణ్ పరస్తాత్ , అను పదములుకూడ గలవు. 
ఈంంటికే యింకొకచోట పరావణ్ , అంజర అనుపదములు 

ప)ియోగింపబడినవి. సూర్యుడు * పరావణ్ ” ప్రదేశమందు 
నిదిిం చుచుందునట, ఖగోళ ముషయమొక్క. యాళకెండుసగములను 
కలిపి చెప్పవలసివచ్చినప్పుడు “జఉభయతః” అని ప్రయోగించిరి. 

మనయెొదుట సిన్ని ప్రమాణ ములుండగ పొచినులకు 

'అధోలోక  మొుకటియున దను సంగతి ఎలియనే ౫లియ 

దనుట కట్టు సాహాసీం చన చ్చును. ఖగోళ ముగమొగ గా నోర స్స్గ ర్త 

మునుగూర్చి యిప్పటి శాత్ర్రస్ణులకు తెలినినన్ని వవరములు 

'పాాచినులకు “తెలియక వోయి యు౧డవచ్చునుగాక, ఆవత 

మాతగము'వే అథధోలోక యొకటి యున్నదను సమాచారమే 

వారికీ “'వెలియదని చెప్పుట బహుసావాసముం ఈయంనే ము 

సింతటిత' విరమించి యింకక ఛా భాగమునకు వర్గము, 

మనభూమింకి [కిందనున్న ఖగోర్థ భాగమును -వై దికబుము 

"జరుంగుదురసి సిద్ధాంతము చేసిన వీదప్క యిక 'వేదములందు 

పలుతాన్సలలో చెప్పబడిన దివ్యజలనుయొక్క- స్వరూప 
స్వభావమును గుర్తించుట బహుసులభ ము. విశ్వమంతయు.._.. 

'సమస్తావకాశమును -- దిన్యజలనముచే నిండియున్నది ఈ 



నిరుద్దజలము. 
వీ00ో 

జలము (పవాహమాులుగట్టి [కిందినుండి పై పె క్రిని, పైనుండ్ (కిం 

దికిన్సి సదా [పవహించుచుండును. ఈపవావా చేగముచేతనే,. 

సూర్య చం ద్రాదులును, తదితర జ్యోతిర్షోళములును ఆకాశ 

మందు నడచుచుండును. ఈ యంశ మే వాల (పథానమైన 

కీలకమని గుర్తుంచుకొనవలెను, ఈ శ్రీలకమును బట్టుకొన్నచో 
వైదిక గాధలను వాలవరఘు సరళ ముగ సమన్వయింపవచ్చును. 

ఈ జలము నదులరూపముగ అకాశమందు (పవహించుచు' 

తుదకువరుణుసముఖగ హ్యారమందు-అనగ,; అధోలోకవముందున్న 

సము దములో___పోయిపడునని బుగ్వేదము (1110, 49, 2 

౪11% 69 12) చెప్పుచున్నది. అథోలోకమే ఈజమున కంత 

టికీని కూడలిస్టానను.___ "లేక ఆశయము. ఈ జలాశయము 

( ₹68ల౪012) ౮ యవ్వాలీః ౫ (శాశ్వతమైనది. అని చెప్ప. 

స జెను, ఈ జలాశయ మే వరుణరాజ్యము; యిబే యవులో 

కము; యి క రహస్యముగనున్న (నిణస్ర్ర వృ్మతుని నివాస 

స్థానము. ఈ నీటియొక్క- పారుదలనుగూర్చి పార గంథము' 

లేదు'వెప్తుచున్నవో మయమూతము*.._ 

ఈదివ్యజలముతమకుకూడలి సానమైన వోకు క శా” 

సముద)మునుండి లేచి) ఆశాశమువిో చికి పివహించి, మరల. 

కిందికీ దిగివచ్చి యిీసనుది)ములో కలియును. ఇటాకయా 

వృతేమైన పిన్నుట, మరల "రెండవయానవృతము _పారంభ 

మగును, ఈరీతిగ యిీాదివ్యజలము సచాపైకి, కిఫందికి; నడు. 

చుచుజసేయుండును, ఇదిగాక, జలమును, "వలుతురును __.. 



"ఏ10 వెదిక నిలయము, 

“చెండును ఒకమూలస్థానమునుండియే బయలు దేరివచ్చు 

చున్నవి తిరిగి ఆండును ఆమూలస్థానమున కే చేరుచున్నవని 

యింకొక పారశీగ౦ింఫభము "చెప్పుచున్నది. దివ్యజలనులు. చేవ 
తలచే యేర్చరపబడిన మార్షముగుండ [_పవహించుచున్నవని 
పార శీగగింథము చెప్పుచున్నది బు'గ్వేద ముకూడ యూచినట్లు 

సరిగ యూభానమునే చెప్పుచున్నది. పారళీగింథభములోని 
జలములవ అనే, బు గ్యోదజలములుకూడ ఆకాశమార్ష మున 
పివహించుచుపోయి తుదకు అధోలోకసముదంమందు.___ 
వరుణముఖమున..__బడుచున్నవి. కాని, బుగ్వదమునకం"బ 

పారశీగంంథ మింకొక విశేవమునుయెక్కు-.వగ 'జెప్పుచున్నది. 
వీమునగ:-జలమును, వెలుతురును --- కెండును.._బశీమూల 
స్థానమునుండి బయలుబేరివచ్చి; మరల తుదకు ఆ మూల 

స్థానమునే చేరుచున్ననని పారళీగ౦ంథము ఖండితముగ చెప్పు 
చున్నది. మనకు శావలసిన శీలక మిదియీ, ఇది పారళీ 
(గ్రంథమందు. నిస్పంఛయముగ వొరుకుచున్నది, అదిగాక, 

“ఓ సూర్యుడా ! నీన్చు పైన అంతరితముమార్షమున యా 
జల్యపనాహము 'నెంట నడచిపొమ్ము ”.- అని పారశ్శీగంధము 
చెప్పుచున్నది. ఇంకొకచోట్క “ అర్జ్వసూర అనాహిత ” 
యను నది పర్వతశిఖరమునుండి మహాపగముతో పరుగౌళ్లి 
నచ్చి [కిందనున్న “ వోరు.కళా * సనము[దములో పడుచున్న 
దట. సరస్వతీనది అంతరితమందున్న 'పర్వతశిఖరములను చీల్చు 
శానుచువచ్చి యజ్ఞ ప్రదేశమునకు దిగుచున్నట్లు బు గ్వదము 



నిరుద్ధజలము, పక్షే 

చెప్పుచున్నది. ఈ రెండునదులును “ దివ్యవాహినులే ౫” ఇవి 
భూభోకమునకు దిగివచ్చి, భూమిమైనున్న నదుల నన్నిటిని 

జలపూరితములుగ జేయునట. ఈ భూమిమైనున్న జల 

మంతయు ___ మన శరీరములలోను, వెట్టలోను కూడనున్న 

సమస్త (దనపదార్థములును కా 'మేఖములద్వారా అస 

లదివ్యజలమువలన నే యుత్ప త్తియగుచున్నదటు వానకు మైన 

మూడు యోర్ధ్వలోకములు గలవని బుగ్వేదము చెప్పిన ళ్లు; 

పారన్నీగంధములుకూడ _ చెప్పుచున్నవి. మొదటిది నమ్మత 

శోగరముు ఈ లోకమందు సమ _స్టయోవధుల వీజములు 

నుండును అగ్గి సూరఅనాహిత ” నది యా నతుత) 

శోగముగుండ (పవహించును. ఈనదిలోని సీరంతయు మైలోక 

ములకేపోకుండ కొంతభూలోకమునకుకూడ (పవహించుటకు 

గాను మానవృలీనదిని స్తులింతురు. అంతట, సమ స్తబీజముల 

వోసపహా యిీాదిన్యజలనము వ మేఘుములద్వారా -- భూమి వైకి 

సేటినిపంపును. ఈనీటితోకలిసివచ్చిన బీజములనలననే మనకు 
సృీషధులు లభించుచున్నవి. సరస్వతీనదికూడ యిశ్షు అంతరిక్ష. 

మున (పవహించుచు మానన్రుల వేస్తుతింపబడి, భూమిపైకి _ 

'మీఘములద్వారా - కొంతసీటిని పంపును. ఈనీటితో* కలిసి 
ర్ ళం 

నచ్చిన వీజములవలన ఓవధులు మొలుచును. “వోరుక తా” 

సముదగోమధ్య మం దొక వృతేముగలదట. ఈవృవమునుండియే 

సమ స్తబీజములుపుట్టును. ఇట్లు పుట్టినబీజములు దివ్యజలము 

లోళలిసిపోవును. వర్ష ముకురిసినప్పూ డిబీజములుకూడ _ నీటితొ 



పే12 వైదిక నిలయము, 

కలిస్సి భూమిపై బడును. వానినుండి వృతథోూదులు మొలు-చును. 
దీనికి సరెన భావమే బు గ్వేదమందుకూడ (1 28, 20)కలదు.. 
సమ_స్తఓవధులును నీటిలోగలవని సోముడు చెప్పెనట. వోరు, 
క శొసముు దము చుట్టును పర్వతపం క్షి (( ఆల్ బురుజ్ స్స, 

గలడట. (బహుశ; వేదములందు చెప్పబడిన అధి, పర్వత, 
గిర్పి -యి త్యాది పదములు యిీిపర్వతము నే సూచించుచున్నవి) 

సరస్వతీనదికి * వృత్రఘ్ని ” ( వృతుని సంవారించిన (ప్రీ) 
యను బిరుదము బు గ్వేదమందు (1061 7) గలదు. 
య్ అర్జ్విసూర అనాహిత ” యను పార్శీనదికూడ తనను. 
గొల్చిన భ్ రునకాక సిక _తిశిరుడగు రాతను నొకని చంపుటకు: 

తగినభ _క్రీనిచ్చెనట, ఈరెండు కథలవలన యిీాదివ్గనాహీసీ 
రూపములుగనున్న దివన్ఫజలమునకును, నృ్మతవధకును గల 
సంబంధము స్థిర పరుపబడినది. 

ఈవిధముగ అగ్జ్విసూర అనాహిత, సరస్వటినదులకు 
పోలిక సర్వవిధముల చేతను విభాయకముగ సరిపోవు చున్న దిం 

_ దివ్యజలములు అథధోలోకమందు మూలస్తానముగ 'జేరియున్న 
జలాశయమునుండి ( సముదోమునుండి ) బయలుబేరి జాచి, 
చుట్టునున్న పర్వతకనుమల' ( బీలముల ) గుండ బయటికి 
వచ్చి, అంతరితుముపై కిలేచి అంతరితముగుండ ప్రవహించి, 
_మరల క్రిందికి దిగివచ్చి, యా సముద)ములో కలియుచుం 
డును, అంతరితుముగుండ ప్రవహించుచున్న శాలములో, 
మానవులచే స్తుతింపబడి, కొంత సీరు ( బీజములతోసవః ్సి 

సున 



నిరుద్ధజలము. 815. 

భూమిపైకి నర్మరూపముగ పడుచుండును, ఇట్లు స్తుతింపనిచో 

ఆ దిన్యజలమునకు దయరాక వర్ష ములను బిగబట్టునేమో 

యను భయముచే మూనవులు యజ్ఞయాగాదులను చేయు 

చుండిరి, 

ఈదివ్యజలముయొక్క- పారుదలను గూర్చి "వెలిసి 

ఫొంటిమి. ఈదివ్యజల్నపవాహముల వెంటనే సూర్యచం దాదు 

లును తదితర జోోతిర్లోళములును ఆకాశమందు (పడవలలో 

వల) సంజారము వేయుండును. ఈదివ్యజల్మ పనసాహములు 

నిలిచిపోయినవో సూర్య చం_దాదుల చలనములుకూడ కట్టు 

బడివోయి, (పపంచమంతయు గాథాంధ కారనున మునిగి 

నం చేత సే, దిన్యజలమునకును; నెలుతురునకును 

మయెొడబాయని సంబంధ మేర్పడుచున్నది. వృతాసురు డీదివ్య 

జల్మపవాహములను కట్టి వేసిన ప్పుడు; (పపంచమున “శింత 

మోభగలిగనో మనము సులభముగ యూహిం చవచ్చును. అధ్ 

లో కసము దమందు నివాస మేర్పరుచుశొనియున్న వృ్మతుడు 

రన జేహమును పెంచి, సమ్ముదమునంతను చుట్టి వేసి, కొండ 

బిలముల నన్నిటిని మూసి వేసెను, అంతటితో యీదివ్యజల 

ములుమై క పవహించుటకుపీలు లేక సమ్ముదమంచే బంధింపబడి 

ఫోయను సూర్య చం_దాదులుకూడ అంజే బంధింపబడి: 

సోయిరి. ఇం్యదుడువచ్చి, వృతుని సంహరించి, కొండచిలము 

లను తెరపిజీసిను. అంతట, యీదివ్యజలములు యథా 

(ప్రకార ముగ యూ కొండబిలములవెంట బయటికివచ్చి డూ ర్ 



వ్రిగ్లశీ. వె దిక్ నిలయము, 

కళాడ యా చ పముం ము. అశాభనుపె వై కేయెక్క. సంచ 

8ంచిరి. ఈ వోరుకళా సము దమును చ్య్తూయున్న “ఆల్ 

బురుజ్ * పర్వతష పం కిలో యఘూర్పున ౧౮౦ బెలములును, 

పశ్చిమమున ౧౮౦ 'బెలములును మొగము వ౬౦ ల 

ములు. గబవటు, దిన్యజల్టప వాహాములటును, వానినోపాటు, 

సూర్య చం ద్రనయ్మత్ర (౧ హాదులును యా ౬ ఎలముల పెంట నే 

బయటికి వచ్చుచు, ఫోన్చుచు, నుండునని పారళీ (గం, గములు 

చెప్పుచున్నవి. ఇం్టదుడు వృతాసుగుని యీ కొండమిోద 

నుండగనే చరాచెనట. ఈ కొండలమద్య నే న్ఫ్మతుడు ఆవ్రలను 
బంధించియుం ఇెనట. చుట్టునున్న షష యూ కొండలను గడించి 
య్ అంగిరసులును, బృవొస్పతియు,. ఆవులను విడిపించుకొని 

వచ్చిరట. “ఈజిు గ్వేద్యపమాణము లేగాక, యిఃవీవ( లి సంస్క. -భ్రత 

వాబ్బయమందుకూడ సూర్యుడు ఉదయాదిపె రెక్క నచ్చు 

ననియు, అస్తా దివెనుకకు దిగిపోన్రననియు వర్ణ ర్గనలుగలన్సు, 

హిందూ, పారశీకవర్ణ నలిట్లు తూచినట్లు సరిపోను చున్నవి. 
వృ్మృతవధవలనకలిగిన చళుర్విధఫలముల' సమ కాలికోత్స్చ ల్లి 
ప్పుడు మనము సరళేముగ సమన్వయింపనచ్చును. దిన్యజల 
ములు విడకుదలకాగా నే వానితోపాటు ఉషస్సు, సూర్యుడు, 
అవ్రులు ((పాతఃకాలిక సూర్యకిరణములు, 'బేక్ష పగల్భాకూడ 
దుదలయయ్యెను.. 

. ఈనీటిపారుదలకును సూర్యచంద్రుల (వకాశమునకును 
ల న్నిహిత సంబంధమును స్థిర పరుచుటకింక నెన్ని యో 



(పమాణముబు పారశీ గంధములందును వేదములందునుకూడ 

గలవు. పీతృ దేవతలొనర్చిన మహత్కా-ర్యములనేకములు వేద 

ములందు వర్ణింపబడియున్నవ్, సృష్టి వ్యాపారమును నడిపించు 

టలో దేవతలకు పితృ్భదేవతలునూడ ఇ్వూఇబ్ర శోడ్పడిరటం 

వితృ'జేవతలు ఆకాశమును నత తములతో నలంకరించి, 

రా తియందు-చికటిని, పగటియందు వెలుతురును ఉంచిరి. 

(మ 68, 11); మరుగుపడియున్న వెలుతురును కనుగొని 

శిచ్చిరి ఏ ఉవస్సును (_పజన మొందించిరి. ( 11 (6 ఉ; 

మ 107, 1). పారశీగంథము. లిట్లు చెప్పుచున్నవి; చాల 
కాలమువరకు (పవహించుటకు ఏీబు'లేక ఒళచవోటనే నిలువ 

యున్న స్టిని పితృదెవతలు _పవహీ పజీసి, వానికి చేవతలచే 

సిర్జింపబడిన మార్షమును భరావీ రటు అంతట నీరు బెవ 
మూర్షము 'నెంట (శకపహింప జొచ్చెనట; అస్త్వేే అసురుల 

మునే ఒకచోట సే వొలకొలమునుండి కద్టుబడియున్న 

సూర్య చం _ద్రనతమ్యతాదులను పితృదేవతలు విడిపించి చవావపికి 

న. ఇకో ఈ దేనసిర్దితమార్షమును జూపీరటు అంతట సూర్యచం_డాదులు 

'దేవయానమార్షము వెంట సంచరింప జొచ్చిరటు ఈవిధముగ 

సిపారుదలకును వెలుతురునకును గల సంబంధము ధృవ 

కభరుపబడియున్న దిః 

నృ త గాధయందు మపహాోదురవగాహాముగ నెంచబడీన 

జొ్చాిటిర్ణలముల సన్నిహితసంబంధ ను, "వేద వాక్యములచే 
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నంత ఖండితముగ వివరింపబడకహోయినను యి పార్మీ గంథ 

[పమాణములవలన స్పష్ట్రముగ కరతవలామలక్ష మగుచున్నది. 

ఈ నీటిపారుదల గీతకాలమందు --- దీర్ద ర్మాతికాల 
మందు ___ నిలిచిపోయనసని తెలుపుట కింగను. పార్భీ గంఖ 
(పమాణములు గలవు, పారనగీకులు తవు శవములను దపా 

నమువేయక సూర్యరళ్ళలో ( యెత్తు పదెశమందు ) పషుల 

"కాహారముగ వదలి వేయుదురు, ఒక భక్తు డిస్టు 'దేస్రుసియడుగు 

చున్నాడు, ట్ "వేసవిగడచిపోయి, భీత్రకాలమువచ్చినచో భక్తు 

జేనిచేయవలెను?” ద్రీనికి బేన్పడిు బదులు చెప్పుచున్నా డు; _ 
* పతియింటిలోను మూడు “ కాట” లను ( గోతులను ) 
(తవ్వియుంచవ లెను. శవమును ఆగోతిలో పెట్టి...పయు ఆగర 
నొరంభించువరకు  ఓవధులు మయొలున నసారంభించువరకు, 
వాహినులు [_పవహీంపనారం౪ ఫించువరకు, . భూమిమిాది సీరం 
తయయు యెండిపోవనారంభించువరకు, _ రెండురాత్రు తై నను 
సం, మూడుర్మాతుై ననుస శే లేశ నెలదినము లై ననుస గే 
అస్తు యుంచవలెను. వత్వు ఆగరనారం భింపగ నే ఓవధులు 
"మొలువన. నారంభింపగ జీ చాహినులు 'శవహీంపనారంభింప 
గనే భూమిమిోది సీరంతయు యొండిపోవనారంభింపగ నే, 
భక్తుడగువాడు శవమును సూర్యునకభిముఖముగ ( యెత్తు 
(పబేశముమిద ) పెట్టియుంచన లెను, *” ఇచ్చట వాహినులు 
_(పవహించుటయు, ఓవధులు మొలచుటయు, నను [కీయలు 
బహుకాలనము కట్టుబడియున్న సూర్యుడు మరలతికిగీ నువయిం 
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చుటతో సమకాలికముగనున్నవి. ఈవిధముగ యిీశెంటికిని 
సంబంధము స్థరపరుపబడినది. సూర్యుడు. చాలకాలమువరకు 

శనిపింప లేదని చెప్పుటకు శవమును నెలదినములవరకెననుస శే 
యిుటిలో గోతిలో నేపె పెట్టుకొని యుండపలెనని భగవంతుడు 

ఇెప్పుటయే (ప్రబల (పమాణముగనున్న దది. సూర్యుడు (పతి 

దినమును కనుబడు చున్న నో మరునాటబే దానిని సూర్యరశ్శిలో 

నుంచవచ్చున్వే అట్టుగాక్క దానిని నెలదినములవర-క నను 
సే -_ (సూర్భరశ్చి ; శ నిరీశ్నీంచుచు) _ యింటిలో చే పెట్టుకొని 

యుండవలసిన యనవుసర మేమి ౪ అనగ, యీనెల దినములును 

సూర్యుడు కనుపడ లేదని వేరుగవెప్పవలెనా *? ఈసంబేహ 
మును దీర్చుటకోయన్నట్లు యీనెలదినములలో గాఢాంధకార 
ముంజెనని యికొకచోట స్పష్టపరుపబడియున్నది. దీనితో 
సం దేహానినృ ల్పీియగుచున్నది. “వీకటిగనున్న ప్పుడు, మంచు 

గురియు చున్న ప్పుడు, యొవరైనను చనిపోయినవో యేమి 

వేయవ అను ?” -దీనికికూడ పె నచెప్పీన (పత్యుత్త తరమే భగ 

వంతుడు చెవె చ్చెను. ' ఇంటిలో గ గొయ్యి త్రవ్వి, నెలదినము లైనను 
సాగు పతులెగురువరకు వాహినులు (పవహించువరక్క.. జం 2 

శవమున క్తేయుంచి, పిమ్మట సూర్యరళ్ని స్రలో వదలి వేయవలెను. 

ఈ నెలదిన ములలో సూర్యుడు కనుబడకపొయెననియు, వాహి 

నుటుక ట్రాబడిపోయెననియు; ఓవధులు మొలుచుట లేదనియు 

అతిశీతకాలమనియు, ఎాజజ పేయులు యిది ధృవమండల 

చు9ందలి దీర ర్మాతి యనియు, ఆర్మాతిలో సూర్యరళ్ళ్శి లేక 
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ఫోవ్టటచే శవమునకు జరుగవలసిన యంత్య్యక్రియలు. నిలిచి 

జభోయననియు యిీపార్శీ నాక్టములు చెప్పక య్ వెష్పు 

చున్నవి. దఖతీణాయనమందు మరణించుట అనుభమని' హిం 

దువ లిప్పటికిని తలంచుచున్నారు, బహున ఫు ఇది (భువ 

మండలనివాసమునాటి యాార మై యుంగవోసు, పార నీరుల 

వలెనే, హీందువులునూడ అఆ (భువముండల దీర్ధ రాత్రియందు 

ఛవమునకు జరుగవలసిన యంత్యక్రియలను జరుపకుండ, 

సూర్యుడు కనుపీించువరకు, ___ నెలదినములై నను సెర్కే __ 

శవమును ఇంటిలో న పెట్టుకొని యుండిరని యూహించుట 

కవకాశములు గలను, ఎట్లనగ, పార్శీగంథములో గోతికి 

(పయోగింపబడిన “కాట” యను శబ్దము "వేదములందు 

కూడ గలదు, “ కుత్చ ” యను పేరుగల యొుకానొక బువి. 

ఈ రాట్ర * యందు (గోతిలో) కడియుండి, - వ్యరు? చంపు 

చున్న ఓ ఇందా ! నన్ను రథీంపుమని సం! 

చున్నాడు. (బు 1, 1066. అనగ; నృ తసంహారము 

పూర్తి ర్జ్యై, తిరిగి చాహినులు (వవహింప 'నవారంభించువరక్కు 

సూర్యు “దుదయించువరకు, ఓవధులు మొలున నొరంభించు 

వరకు పూర్వము (ధువమండలవాసులగు హీందువ్చలుకూడ 

తమ శవములను ఇంటిలో నే పెట్టుకొని యుండిరని యుూసోాం 

ఫి న స ప. ఫర్ “క్షమైన (య్ పమాణ మొగటి గాన్బించు 
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ఈ ప్రై నిదర్శ సమునుబట్టి వృతగాధకును, ఇందుసి 

ఘన కార్యములకును, ఇంక ననేకమెన 'వేదనాక్యములకును 

మన మిష్పుడు సరళమైన భా వార్థములను ఇవెప్పవచ్చునుం 

బఇందుడు తన బలిఐుచే (పనావాములను ఊర్థ్వముఖముగ 

(పవహింప 'దేయుచున్నాడు, (ఉదంచ 1 15, 6) వృతవథ 

వణన నదులు బాహాటముగ (పవహించున్లటు చేయబడెను. 

(0 42, 19) జ్యోతులు నిరభ్యంతరముగ ఆకాశమందు వెలు 
గు నట్టునుు జలములు  బాహాటముగ (పవహించునట్లును 

యిందుడు చేసెను, (1, 80% 5) ఈవిధముగ -వలుతురును, 

నీరును, యేుశకశాలమం బే (పవహించుచున్నట్లు 'బెలుపు నిదర్శ 

నములు 'వేదములం దింకను పెక్కులుగలన్ఫ, 

మన మింతవరకు వివరించిన దివ్యజలస్వరూప స్వభా 

నములను వ్యాఖ్యాత లింతవరకు గుర్తింపకపోప్పటచే వృత 
గాధను సమన్వయించుట వారికి బహుక స్టృసాధ్యమయ్యను, 

అందుముఖ్యముగ, సమకాలిక చతుర్విధపలోత్ప తిని సమన్థిం 

చుట మరింత కంటక_పాయమళయ్యును. 

దివ్యజల 'సంవొారవ మునుగూర్చి పాంందదూ పొర లీక గాధలందు 

మూారత)'మేగాక తదితర ఆర్యజాతుల పా9)చీనగాధలలోకూడ 
ఇవర్యపేములు గలన్చ, సూర్యుడు సముద్యమునుండి లేచి, ఆ కొ 

జ నె కెక్కి- బంగారుపడవలో తూర్పునుండి.  పడనురక 

యాణము మరల సముదములోనిక చేరునని గీకు 
౦ . చెప్పుచున్నవి భ భూమ్య్యూకాశములకుమధ్య సదా 



320 వైదిక సిలయము, 
రి 

మయొకనది ప్రవహించుచుండుననియు, డానిలోని జలము ఆవిరి 

రూపముగనుండ్సి మై నుండి కందికీని, క)0దినుండి పెకిని, యె 

దిగుచుండుననియు “ఆరిస్ట్రోటల్ ” అనుగీ?కు పండితుడు చెప్పు 
మన్నాడు. ఇట్టి నది శ్ స్కా చీనజర్భను గాధలందు గలదట. 
ర ఫీన్ను” బాతిపారి గాధ లందుకూడ్త పెకి; కిందికీ యెక్కి దిగి 

వచ్చుచుండు “చెండు దివ్యవాహినులు జీ ుర్క-న బడియన్న వి, 

“వెట్టు” లను మరియొక జూతివారి గాధలంనత్కు బంగారుపడవ 

పంక టి సముదము లో మునిగిఫోన్టుచుండగ ఆశా బేవత 
ముఖించెనట, అంతట కొందరు బేవతలు పడనఎమిదసోయి 

చానిని రత్నీంచిరట, ఈకథ వేదములందు చెప్పబడిన చ్యవన 

కధను నోలియున్నదసి మాక్చిముల్లరుపండితుడు ఇెప్పు 

చున్నాడు. చ్యవనుడు మొదలగు పరస అశ్వినులురథ్నంచిరి. 

అనగ పీర్ల గ రాతి/యందు శణిం చిపోయిన సూర్యుడు మనురల 

కేజసి( యయ్యెనని సి భావము, ఈ భావము ౬ సెట్టు 'లకథ 

వప్పుచున్నది. అశ్వినులు త తమభక్తులను, పడవలలోపోయి 

రశ్నీంచిరని బు గ్వేదము 1 116 ప! 1, 189, 6 చెప్పు 
చున్నది. “పూవషకా” అనుబేవత ఆ కాశ సముద+మును, బంగారు 

వడవలలో చాటునని బుగ్వోదను గ, కరి 8) వెప్పు 

చున్నది, దీర తముడు (సూర్యుడు) సీటిపువాహము వెంట 

(సారధివ లి భొట్టుకొనివ మైన? 5 చెనీ దివ్య 

| లమునుగూర్చి ఐగు ప్రీ యుల గాధలు బుకూడ చెప్పుచున్నవి 

స్యా 9 న్ 'హములును, ॥ దాని సెంటి న తత్రుగ అములునుకూడ 



కలిసి యే అకాళదేవత ఐగుప్తుగాధలలో వర్ణింపబడియున్న ది. 
ఒక్కసూర్యుజే గాక, నత తములుకూడ తూర్పునుండి పడ 
మరకు ఆకాశముమోద పడవలలో (పయాణము చేయుచున్న 
వని ఐగుప్తుగాధలు చెప్పుచున్నవి. ఆదియందు నిశ్వమంతయు 
జలమయముగ నుంజెననియు, పిమృుట ఆ కాళ జలము వేరుగను, 
భూమివిాద జలమువేరుగను, విభజింపబజెననియు యూదుల 
గాధలు (ఖ్రైబిలు) చెప్పుచున్నవి. ఈవిధముగ, సమ _స్తఆర్య 
'సంతతులకును తెలిసిన యీాదివ్యజలలతు.ణము లే పిాాంంద్యూ 

సారశ్నీ గంధములందు మరింతవిపులముగ వర్షింపబడియున్న 
చన్న-వో మన మాశ్చర్య పడవలసిన పనిలేదు. కనుక, వెదిక 
గాధలందు గాస్పించుచున్న జొతిర్జలముల సమ కాలికసంభార 
'మూదివ్యృజలసంధారము మై సమన్వయింపబడుట శెట్టి యభ్యం 

తరమునుండజాలదు. 

ఈదివ్యజలసంచారమును గూర్చియు, జ్యోతిర్ణలముల 
'సమకాలికోత్ప త్పినిగూర్చియు మనము ఒప్పుళొన్నను, యూ: 
సందర్భమున ఉత్తర్మధువసిద్ధాంతము 'రావలనీనపని యేమి ? 

దీనిచే _ధువసిద్ధాంతమెట్లు బుజువగుచున్నది ఈవృ తవధ 
వలన చీకటికిని వెలుతురునకును నిత్యము సూర్యో దయాత్పూూ 
ర్వము జరుగుచుండువోరాటమే సూచింపబడుటలేడా ? యని 
ఫపొందరు శంకింపవచ్చును, కాని, కొంచముసూత్మముగ అలో 
చించిచూచినచో వృతగాధలోని వివరములనన్నిటిని సమన్వ 
యుంచుటకు మనమిబేశములలో సూరో్యోదయాత్పూర్వము 



బి ల్రిల క్ు ద్ దిలయము, 
రం 

నిత్యమునుజూచుచుండు చీకటినెటుగుల పోరాటము వాలదు, 

ఇం్యదసపహాయులగు అంగిరనసులు వృతుని సంవత్పరాంతమందు 

(పరివత్స ౫) చంపిరి, దీనినిబట్టి యాహోరాటము సంవత్సరమున 

కొకసారి జరుగునబేగాని, నిత్యమును జరుగుసది కాదని ధ్రువ 

పడుచున్నది. ఇం ్రదుడు అర్భుదను (వ ఎయ్ ఫి మూాూమూాటు 

వజముతో చంపక, మంచుతో" (సా మం వ. చం పైవటం 

అనగ, యణాయుద్ధము మంచుకాలమందు, అనగ, న్త కాలము 

లో (హేమంతర్వవులో) జరి ౧నసి యిచట నూచింపబడజినద. 

ఈ భావమే పె నసయుదాహరించిన పారశీ గంధ నాక్యములవలన 

కూడ స్థా పడుచున్నది, వృ(తునికోటలు * శారదీ। ” అని, 

వరింపబడినవి. అనగ యీాయుద్ధము స్ధ్్ర్ర వ్ర వ 

అ౦ంతమందు (పారంభమైై, "ప్రి అమంతబుతు వనం దంతటను 

జరుగుచుం'జెనసి భావము, టిప్ష ష్ట్ర్య్రాఅపోమలయి్గ ముం మొద 

లు ౧౦౦ రాత్రులవరకు జరుగుచుంజనని పొర . ములు 

చెప్పుచున్నవి, ల [స ర్మాత్మకతువ్రలస (౮0. సు సొంరునగ రుస లది 

బుగ్వేదము ఇెప్పుచున్నది. కనుక, వృతగాధలో; ) యిజ్షివివర 

ములనన్నిటిని సమం చటకు దై నిక 'పోరాటముఇొలదు 

సాంవత్సరిక హోరాటము వేత సే యువి సమర్ధింపబడగ లను, 

అనగ, ధ్రువనిస్ధాంతము చేతన సీని నిజమంు ఛా వార్థన 

లన్నియు 'కేటపడ్గలను. 
తగ 

ఇంద నృ్మతాసురుల పోరాటము  శొరజాంతమందు 

(సారంభమై శిశిరాంతమువరకు జరిగియుండవలనని యింత 



వరకు నిరూపించితిమి. ఇక వేయీల, యుద్ధము యుతిధియందు 

జరిగనోకూడు నిస్పందిగ్ధముగ "జెలుపు (ప్రమాణ వాక్య మొక టి. 

మనకు బు"గ్వేదమంబే దొరుకుచున్నది. 11, 12, 11 యః 

శంబరం పర్వ లేము శ్నీయంతం చళ్యారింశ యాం నర ద్యన్వవిం 

దణ్' | ఓజూయవమానం యో అహిం జఘానదానుం శయూనం 

స జనాస ఇందః॥ “ఇందుడు శరదృతువులో . నలుబదియవ 

(తిథి) యందు(చ త్యారిం శ్యామ్ శరద్) పర్వతముమోదనున్న 

శంబరుని కనునొనెను “ ఛత్వారింశ్యామ్ ౫” అను పదము 

వరుసను సూచించు సంఖ్యావాచక పదము ఇది సప్తమోా 

విభ క్రి ్ర్రీలింగమునందు గలదు. “ శరదీ ” యను పదము 

కూడ స ప్టమిోావిభ క్రి, (స్రీ లింగమునందున్నది. కనుక యీ: 

పదమునకు "రెండువిధములుగ అర్థము చెప్పవచ్చును. (౧) 

“ చత్వారింశ్యామ్ ” --- అను పదమును “భర్రద్రి ౫ కి విశే 

వమణముగ 7ళొన్నచో _-- ఇందుడు శంబరుని నలుబదియవ 

ఫరత్తులో (అనగ రలంవ సంవత్సరములో) కనుగొ నెను 

న్యాకరణరీత్యా, యీాయర్థము సరిగనే యున్నది. శాయనా 

ఇవార్యుల వారును; పా స్పాత్యపండితులును కూడ యా యర్థ 

మునే గహించిరి అయి లే, దీని ఫావ మేమి * ఇందుడు 

౧ బర కె ర0 సంవత్సరములు వెత%నా యీమి + ఇంద 

శంబరుల పోరాటము ఈ౦ సంవత్పరముల కొకసారి జరుగునని 

లలంచుటకు ఏలు లేదు.కారణమేనునగ:_దినివలన, “ ఇందుడు 

సంవత్స రాంతమందు “వలిను సంహరించెనని చెప్పు బుగ్వెద: 



అకట శ. "ప్రీలశ్వీ ెదిక నిలయము, 

వాక్యముసకు (య 62, 2) బాధ కలుగుచున్నది. ఆర్యులకును, 

'అవివము నివాసులను అడపిజాలివారికీని ళం సంవత్సరములు 

జరిగిన పోరాటముగాస్సి లేక పూర్వ మొకష్పుడు తటస్థించిన 

'ర౦ సంవత్సరముల మొమముగాని యాో చ త్య్వారింశ్యామ్ 
'సరద్ * యను నొక్యముచే సూచింపబకుచున్న దని ఫహొందరు 

“పండితులు చెప్పుచున్నారు... ఇట్ట వప, త భానములనుగూర్చి 
మన మంతగ పాటిం జః నితేద ఇట్టయభి పాయములను 
'మనము సరకు జేయర ల్ గ్ స్ప చేయవచ్చును. షం ద సంబరుబ 

బోరాటము బు' గ్వేద మందు పలు తొఫృలలో ప్రక్క నబజెను, 

(పతి చోటను ముది న. (ద న ఏయ్ల న్నీ నూచించు 

చుం జెను, ఆకస్థృక ముగ యీిాయొక్క.చోట శ, అఆక్యుల 

“రును ఆదిమునివానులకును జరిగిన రోం సంవత్సర ముల ఫపోతాట 

మిచ్చట, ఒన్ వొగ ఖ్ట్ములో, అప్కస్తు: నము వె ప్పబ:ననసి 

“తలంచుటకం'బ మహావిపరీత మింకొకటియుండపోదు, గనుక 

ఈ చత్యారిం శ్యామ్ శరద్” కి రోగ సంవత్సరముఖసి యర్థము 

చెప్పుట నివ్చ/'యోజనము, ఈవాక్యమం _ మొక్క. భౌ వార్థము 

దీనివలన యెొొతమాత్రమును తలియవచ్చుట లేదు. (౨) ప్రక 
“"దెండవ యగ్థమును వివారింతము:...మనము యి కాలమందు 

'కగాడ్ర ఇయేకీధినై నను చెప్పవలసివచ్చినప్పుడు -శార్డిక్సే నున్న 
పఠే, తయోదశ్యామ్__అనివెప్పూదుము. అనగ, శా రిక 
మాసమందు, శుక్ష పతుమందు ౧౩ వ తిధియని స ప్తమిా 
విభ _్ర్ని ప్రయోగింతును, మరియు, * త్ర చూద" 



నిరుద్ద జలము, పలగ్ర. 

యని వెప్పక, శేవలము “* త్రయోదశ్యాం *” అని మూతమే 

చెప్తూదుము) తిధినిగాని, దినమునుగానసి, సూచించుపదమును 

వదలి వేయుదుము. దీనికి తె! బ్రా! (11, 9, 10) కూడ, 

సాతమ్యమిచ్చుచున్నది. ఇది సంస్కృత సాం పదాయలత.,ణముం-- 

అయిత్సే మన మిష్పూడు చర్చించుచున్న 'వేదవాక్యములో--. 

యం చత్య్వారింశ్యామ్; ఫరది”_యని యున్నది. ఈ రెంటిని ఆరెండు 

పి త్యేకస_ప్పమిా విభక్సి పదములుగ గై కొన్నచో, వైసాం 
పిడాయమునుబట్టి యీవాక్యమునకు “ చత్వారం శ్యామ్ 07 

తిథియందు; శరత్రునందు, అని అర్థము వచ్చును. అనగ. 

“ శరదృతువులో, నలుబదియవ కిథియందు ” అని యర్థము: 

వచ్చును. ఈ ఇంజేతప్ప యింకొక మూడవవిధముగ యా: 

వాక్యనున కర్థము చెప్పుటకు ఏలు లేదు. 

(పొచీనకాలమందు. సంవత్సరము వసంతర్తువుతా 

(పారంభ మయ్యెను, శరదృతువులో ఈ0 వ తిథియనగ ఏడు. 

సెలల), పదిదినములు బేక ౨౨౦ దినము లగును, కనుక,, 

ఇంద శంబరుల పోరాటము (చీకటివెలుగుల పోరాటమ్ము. 

సంవత్సర ములో రొవ సెల, ౧౦వ "వేదన (పారంభమయ్యె, 

నని 'లేలుచున్నది. అనగ (ధువమండలనుందు -- యా 
వాక్యముచే సూచింపబడిన ప్రబేశమందు - సంవత్సరములొ 

మయ్డు నెలలవరకు సూర్యరశ్చీయుండి, ౮వ నెల (పారంభ మై: 

౧౦ దినములువూ[ తమే గడచినపిమ్మట, దీర రాతి (పొరంభ 

మయ్యెనని భావము. ఈ భావము, అదితిగాధతో సంపూర్ణ 



'ఏలిగ్ర నె వక నిలయము, 
రెం 

ముగ శచేశీభవించుచున్న ది. ఫూర్వయుగమందు. అదితి తన 
6 గురు కొడుకులను (నూసాధిస్టాతలగు సూర్యులను) బేవతల 
కచ్చి. ౮వ వొడగు మారాండుని ___ (అపక్వస్థితిలో 
పుట్టాటచే ___ వార్మవె చెనట, అనగ, ఎనిమిదవమాసము 
నకు అధిబేవతయగు సూర్యుడు పుట్టిన బహు కొలదికాలను 
నకే మరణించెనట. అనగ ఇొునిమిదన మూసారంభమందు 
దిర్ధ ర్మాతి _పారంభ మయ్యెనని బావము, కనుక యిాదిన 
మంజే (౮వ సెల ౧౦వ బేపీయం ట్రే న. యద న ఫలి నురుల 
యుద్ధను ప్రారంభమ య్యెనని చెప్పుట యొతయు సహజముగ 
నున్నవి, అదితిగాధయు, ఇంద సంబరుల యుద్ధ “పక౦మణ 
'దినమును నిర్ధయించు బుగ్వేదనాక్యమును (1% 12, 11 
మరా రెండును ____ అత్యద్భుతముగ | సర్వవిధముల, వ్థా 
ముగ సరిపోను చున్నవి. 

మై చర్చనుబట్టిదూడగ శరదృతున్సతో. సూర్యర న్ 
శీణించి, నళించి వోవ్రచున్నదనుట స్పష్టము, శరత్ = 
మొక్క. శజ్టోత్ప _తీళూడ యీయర్థమున కనుకూలముగ"ే 
యున్నది, “శరత్ * భ్ఞ బ్రము “శృ "వల్లీ శించు. నళించు._అను 
మూలమునుండీి యుత్పన్నమగు చున్న ది, శరదృతువనగ 1 ణీం 
చు లేక నశించు బుతువని అర్థము. _. అనగ, సూర్యుని 

_ తేజస్సు యూాబుతువ్రునందు శీణించిపోన్చనని భావము, దీనితై 
అ! సం॥ (1% 19, గ్ర; త్రిశివా ఆదిత్య స్య ల 

లా 

(౧జూంసీ వసంతా 

స్యాత ర్ర్రీష్కే మధ్యం దినే శరద్యపరాష్టూ | యానం త్యేన 
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'లేజూంసి తాస్యె వావరుంభే ॥! * సూర్యునకు మూడు "లేజ 

'స్పులుగలవు. పొతఃకాలమందు వసంత తేజము; మధ్యాహ్న 

మందు గ9వ్మ లేజము; సాయంకాలమందు శరత్ "లేజము. ” 

ఇచ్చటకూడ సూర్యునిసాంవత్సరికగ మనములోశ రదృతువునందు 

సూర్య లేజము శీ.ణించిపోవునని సూచింపబడెను, ఈశ రదృతువు 

దాటినవిమ్ముటసూర్యునకు "నేజముబేదు. అనగ, అంతటినుండియు 

సూర్యుడ_స్తమిం చును) "పీాామంతళికిర బుతువులందు సంపూర్హ 

ముగ దీర్చ రాతి నిండియుండును. జైమిని సూత్యములకు 

వ్యాఖ్య వాయుచు శబరుడొక పెద వాక్యము నుదాహరిం చెను 

ఆదితోోవా సర్వబుతవః సయ చై వోదిత్యథ వసంతో యదా 

సంగవో౬థ గ్రహ యదా మధ్యందినో ఒథ వనాయదా2- 

పరాష్థ్రోీజఒథ శరద్ యదా,స్తమే త్యథ హమంతశళిశి ర! 
సూర్యుజే సర్వబుతునులునై యున్నాడు ఉదయకాల 

మషుడు వసంతము) సంగవకాలమప్పుడు _ (పాలుపీతుకు పెళ) 

ీవ, శ్రమను; మధ్యాహ్నమప్పుడు వర్షము] సాయంకాలమప్పుడు 

శరత్తు అ స్పవించినప్పూడు “శ్వంవుంత, తిశిరనులు "రెండును, 

సూర్య గేజము శరత్ర్తునందు శీణింపనారంభిం చెనని యా 

వొక్యుము ఖండితముగ  'దెలుపుచున్నది, శారదాంతమందు 

సూర్యుడు అంధ కారరాతసులకు పూర్తిగ లోబడివోయెనసి 

యు, హీమంతశిశిరములు ఫూ రిగదిర్ణ ర్మాతిలో మునిగిపోయె 
2 ఖు 

ననియు యీ వేదనాక్యము ఫఘంటాపధముగ  జెప్పుచున్నదిం 

శయ 1 రిక 1.-లో -“రాతిని 'చెల్పుటకు “పామ్య్య” యను 



వీల వైదిక నిలయము. 

శబ్దము ప్రయోగింపబడియున్నది. అనగ 'ేమంతబుతు 
వంతయు గాభాంధకారముగ నుం జనని ఛౌావము, 

పూర్వము తేదీలను (_వొయున ష్పుడు మాసముల పేర్లు 
చెప్పక బుతునుల 'పేర్లుమూ తమే (వాయు చుండిరనుటకు 

(పనూణములు లేవేయని కొందరావేపీంచెదే*ేమో. శఇాన 
హిందూ దేశములో కొన్ని కొండగుహూలలోనున్న ౧౮౦౧ 
సంవత్సరములనాటి పురాతన ₹'సనములనుబట్టదూడగ ఫలొాసి 
కార్యము) ఫలానిబుతువ్చులో, ఫలానిపత్ ములో, ఫలాని 
తిఖియందుజరిగెనని  [వాయబడియున్న బేగాని మాసము 
"పేరచ్చటను ఉదడాహరింపబడ'నే లేదు. కనుక, యీశవొనన 
ములకం"శు పూర్వమిన్ని యో వేలసంవత్సర ముల కింద బయ 
'ల్వెడలిన బుూగ్వోదమందు తేదీలను (వొయునప్పుడు మాస 
ముల'వేర్హ నెత్తకకేవలము ఫలానిబుతునులో , ఫలానిదినవాందు 
(తిథియగ దు) మాత్రమే ఫలానికార్యము జరి “నన్ (సాయుట 
ఉఆముక వింత గాదు, దీసికిపార ఏక గ 9౦ధమందు స్పష్టమైన _పత్యత, 

పుమాణము లేగలవు, ఒ కా'నెక లేదీని వాయిచు ఆగంధ 
మందు బుతును-పేరును, ఆబుతున్చునం దాదినమ యొక్క వరుస 
సంఖ్యయు మోూ[త్రమే "బ్లేద్రా గానబడియున్నవి, = మాసము, 

"ఛేరెచ్చటను లేదు. ఈపద్ధ వీననుోసరిం చి యీ జు గే్యదమందు 
కూడ గ“ వతా రింశ్యామ్శరదీ ౫ _ “శరత్తులో ఈం వ 
(దినము) *_ అని, బుతున్సను, అందరి తీధిసంఖ స్రయుమ్మా త్రమే 
ఎవెప్పబడినవి, వృ్మతశంబరుల యుద్భోపష్టకమణ దినమిచ్చట 
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స్పష్టముగ లీిఖంపబడియున్నదనుట కెట్ట సంబేహూమును లేదు, 

ఈయుద్ధముయొక్క- నిజమైన భా వార్థము పండితుల మనస్సు 

నకు తట్టకపోవుటచే) వారీ వాక్యమునకు పెడార్టములను 

లొగిరి. కాముదీసీన పెడార్డ ములవలనకూడ వారికి సరళమైన 

ఛా బార్జ మొక్కి-ంతయు కుదుర లేదు; వారంతట యుక్కి-రి 

బిక్కిరయె.  చఊానీనచ్చటనే వదలి వేయవలసిన _ వాలెరి 

చ త్వారిం శ్యామ్, శరదీ--యను శేబ్బముల రెంటిని స్యతంత 

మైన "రెండు స్తమివిభ_క్ష్యంత శబ్దములుగ (గహించినచో 

చాని నిజభావము అత్యద్భుతముగ బయటపడితీరును.. దీనికి 

(ధునసిద్ధాంతమును కూడ _ జేర్చినవో, శరదృతువుయొక్కం- 

ర౦ వ తిథియందు ఇం దుడు వృతుని కనునొనెననగ  ఛఖావ 

"మేవిళయో కరతలామలక మగుచునే యున్నది వృత్రుని 

ఫోటలు *శరదిః” అని యుల చెప్పబడినవో "లేటతెల్లమగు 

చునే యున్నది అర్భదయను రాతసుడు హీమచే (మంచుచ్చ) 

యేల చంపబజెనో స్పష్టమగుచునే యున్నది. శంబరుని 

కోటలను (పురములను) వర్ణించుసందర్భమున “పుర 'మనగ 

“దినమని యిదివర కర్థము వెప్పితివి. ఈదినములు శరదృతు 

వులోసి దినము లగు చే, యాపురములు "చేక కాటలుకూడ 

“శరద్! అ బడుట ససాజమేగద. కనుక మన 

యర్థము చూచినట్లు సరివోవుచున్నది. (ధువమండలమందు 

సూర్యుడు లావ మూసొరంభమున క్రూర్తిగ అస్తంగతుజై, 

ష్ శా తివి గలుగ జే యి జ ళ్ 
గృర్మాతిని గలుగ దేసినట్టి సృష్టిదమళ్కారము పై యిీవృతే స్ 

న్ 



పీల0 వె దిక సిలయము. 
యై 

గాధయంతయు నాధారపడియున్నదనుట 

సంబేహూము లేదు, 

న్మ్మతవధనలన జలమును, "వెలుతురును యికకాల 
మం'బే వికుదల యయ్యెనని బుజున్సపరచిటిమి. వు వడుడల 
మొన నీరు వాహీనులుగ లేక నములుగ _పవహాంపుచున్న వనియు 
(11; 158; 11బ) ఏ యీానదులు యాగ న్రముఖముగ (ఉఆదంచ) 
(పవహించుచున్న వనియు (11 15) 6)) ఈనదులసంఖ్యు 'యకతుగ 
నున్నదనియు (132,12) 11) 12,12) బుగ్వోదము చెప్పుచున్నది. 
ఈనదు'బేల యూ ర స్ ముఖముగ ప్రవ ప్రా ౧పుచున్న వో మనము పైన బుజున్చ్రపరచియుంటిమి, కాస్స, ససిసంఖ్య ౦డని వెప్పు 
ఉఈులో అర్ధ మేమి 0 మన మిష్వు చయంశమును చ8 ంపనలసి 
యున్నది. దీనివివమయ మై మేఘనీద్దాంత వాదులు 'వెప్పీన సమాభానమేమనగ:._ చమేఘములలో బంధింపబడియున్న 

“స్ట్రా త్ మూ తే మును 

క్ల 

సటిని వ ర కాలనుంచు యి” దు డు విడివీీచుటచే, కంజూాబు 
బేశములోని నదులు సంపూర్ష్మ జలవూరితములగుచు ప్రనహిం 
చును; అందుచే, వృత్యవధ చే యాీాపంజూబు నదులు విడినణ 
నని చెప్పవచ్చునట ! దీనిని బలపరచుటకు ఘనిదాంత 
వాదులు పారళీగ ౧ంథ ములలో హిందూ బేశమునకు (ప్రయో 
షించబడిన “భాసర కటల లీ ఆ, య 10పబడిన . హాష్త-హిందు ” (,సప్తసింధు ).వను పదమును 

శూడ సాతమ్యముగ జూపుచున్నారు. ఫీరివాదము 
చక్కగ గన్సట్టుచున్నను, ఇది సంతృ ప్తీశరముగ జే 

న్ 

నుం ఏల 

క్కయు.. సమళారిక 



నిరుద్ద జలము. పీవీ 

'సంఛచారము దిన్యజలసంచారముపైననే తప్ప యింకొకవిధ 

ముగ సమస్థించుటకు ఏలులేదని పైన బుజునవ్రపరచియుంటిమి. 
అట్హయిన పోడు, యొోర్ష ర్స ప్రముఖముగ 'పివహించుచున్న యిీదివ్య 

వాహీనులు పంజాబుప్దుతే యని చెప్పుట నెట్లు వఏలగసనుం 

పేయేుల, యూస పదివ్యవాహినులను _ భూమిమిదనున్న యే 

నదములతోడనుకూడ పోల్చుటకు ఏలు బేదు, 'అదిగాక, పంజూబు 

దేశము “పంచనద”*' జేశముగాని, “స ప్తనద” 'జీేశముగాదు. 

పంజూబు *పంచనద” బేశమని వాజసనేయ సంహిత స్పష్టముగ 

చెప్తుచున్నది. వా, సం. తలు 110 పంచనద్యః సర 

స్వలివ మపి: మంటి స్యసోతసః | సరస్వతీతు పంచభా సోబేచేఒ 

భవత్ సరిత్ ! గోస పసీంధవః$? యను పదము బు శ్వెాదమందు 

మనమూాదు ౧9 పర్యాయములు (పయోగింపబడియున్నది. 

సి్నిలో ౫ ౬, వోట్ల “స ప్తసింధవః” అనగ వృ్మతవధచే 

ఆవులు, వెలుతురు, మొుదలగువానితోపాటు యేకకాలమం బే 

ఏడుదలమైన దిన్యజలవాహినులని ఖండితముగ చెప్పబడి 

యున్నది. కనుకు యీ 7” ౬ (పబేశములలోను భూమిమోాద 
నున్న నము లుద్రేశింపబడలేదనుట స్పష్టమగుచునే యన్నదిం 

గ్ గిలినచోట్ల హాడ సామివిద పారుచున్న నదు లుచ్చేశింప 

బడిన సూచన లిసుమంతమైనను లేన్ల. కనుక, బు"గ్వేద 

నుందు “స సృసింధవు” యనుటవే సాధారణముగ దివ్యజల 

యు రెశింపబడినవనుట యొక్కువ సమంజసముగ 



మూ 

స ససింధవః, స స ప సవతః) సష్షపవతః ఎ మొదలగ 

పదములకు భూమిమిోద పారుచున్న నదులను ఫావము లేశ 

అదని "నేనువాదింపను. నలననగ;. జేవలోకమందచు ముకు 

నదులును) భూలోకముందు యేుశునదులును, ఆధోతలోకవముంను 

యేజునదులును పారుచున్ననని బు ము గ్వదము వెప్పుచున్నది. 
-ఈస ప్పవిధవి భాగొమొక్క. నదులయం బేగాన, తదితర వివయ 

ములలోకూడగలదుః ఎట్టనగ సః పో గములు న స స్వపర్వత 
ములు, సూర్యుని సప్తాశ్వములు, స పాహాాతృలు,స చ దిసలు, 

సప్తాదిత్యులు, స స్తధితులు, స స పమర్యాదలు మొదలగుస ప్తవిధ 
విభాగముబుగ్వేదమునందు ప్రతిచోటను గన్నట్టుచున్నది. 1. ఇటీ 
పలిసంత్కుత వాబ్బయమందుకూడ యాస స్టెవీధవిభాగము 

గన న్పట్టుచున్న ది. ఒబక( వేదములం బేగాక, తదితర యార్యజాతుల 
వారి పా?చీన గాధలలోకూడ యిీాస ప్పవిధ విభాగమిశ్షే పలి 
వీివయమునను గన్ను చున్నది. కనుక, యాస పస సంఖ్యయొ॥ 

ప్రాముఖ్యవ [్ట జూతుతందరును కలిని. ఒకటిన నున న్న్వు జీ 

పుట్ట యుండవలెను, అంతటి యేగా? ని; ఒక్క. పంజూబునచదుల 
యాధారముసన'నే పుట్టినదసి వెప్పుట 7 ౧తమా్యరమును వ్టు 
"లేదు, వలననగ, పంజాబులో ) ౫ నదూలేయున్నవ్ ఒక బీ?, 
యింక యే కండు చిన్న నదులనో కలివీ యొల్రము ౭ నదు 
లున్నవని యొప్వ్పుళొన్నను యీపంజాబునదుల స ప్లవిధవిభాగ 
మును జూచిద్తు, యార్యజాతులవారందరును యాస స్ప 
విధవిభాగసూత)మును పతివివయములోను వ రింపజేసిరని 



నిరుద్ధజలము. లిత్పిద్రి 

తలంచుటకు ఏలు లేదు. వలననగ : _ (చుపధవమమున పంజాబులో 
నున్న ౭2 నదులనాధారముగ ₹ైకొనియీ ఆర్యజాతుల వారం 
దరును ౭ సంఖ్య కింతటి (పాముఖ్యమునిచ్చిరని చెప్పినచో, 

శంజూబు చేశే మే మొట్ట మొదట ఆర్య సంతతుల కందరికిని 
మూలగ్థానముగ నుం జె చెప్పవలసి వచ్చును. _ కొసి, యిట్టి 

యూహ. కాధార మంతమాల్తమును శే లేదు. ఇందునిచే 
నూర్థ్య్వముగ (పవహింప చేయబడిన నదులు దివ్యనాహిను లే 

భూమిమోద పారు నదులు గావసయు, బుగ్వేద 
మందలి “సప ప్రసింధవః” యను పదము (ప్యపథమవమేన 

పంజూబునదుల "మూలమున పుట్టలేదనియు, మన మింతవరకు 

బుజువు చేసితిమి. అట్లయినచో, యీాపదముమొక్క_ నిజ ఛఫావ 

మేమి € పారక్మీగం్సములో హిందూ దేశమును చెలుపుటకు 
పయోగింపబటీన ఓ హష్ష _ హిందు ” పదముమొక్క. నిజ 

భావ మేమి 1 ఈశందుపళ్నలకును మన మిష్పూడు సమా 

థానము చెప్పవలనియున్న దది, 

“ సళృ-సింధవః గని 'నిజభావము ఇందునిచే యేక 
"కొలమం'బే పడిన పీంపబడీన జో శితిర్ణలముల సవుకాలిక సంచార 

మంచె యిమిడ్రయున్నది. ఈ స ప్రవాహినులను (పవహింప 

జేసిన ఇష్మదుడు “స ప్పరశి శ్ర” యనబకుచున్నాడు. (10 12 

19, ఆ అనగ స స్టరమ్మ్లకును, 'స _పువాహినులకును సన్నిహిత 

సంబఎధ ముగ లదని దీనివలన సూచితమగుచున్నది. జలము 

లును, సూర్యుడును.___ రెండును లా ఒకపర్యాయ మే కదలునని 



పేలి వైదిక సిలయము, 

పారశ్శీగంథములు 'ెప్పియున్నవిగద, అట్లయినప్పుడు, సళ్ల 
సూర్యులు (పయాణము వేయుటకు సప్తాశ్వ ము లక్క-ర లేడా? 

స_ప్త్రసూర్యు లాకాశమందు సంచార మొనర్చుటకు సప్తదివ్య 
ఖ్ జలవాహీను లక్క లేదా? & ద్ర్ట ృతీముషేన సూర్యు చదిన్యజల 

వాహీినివెంటనే గదా వయాణముతే చని మ్ళునది ?. అదితి 
గాధ 'మీ్మి వొప్వుచున్న న్నది? వకు దిన లలోను య్యారు 

సూర్యులు ( మూసాధిబేవతలగు సూర్యులు ॥ గ లరనియు 

వారు మయేుడునూసములలో మూసమున కొక్క.విధముగ నీతో 
స్ట్రాదులనుగలుగ "జేయు చుందురనియు, అదితిగాధ చెప్పుచున్నది. 

ఏడుభిన్న దిశలలోనున్న యాయి డ్దురు సూర్యులును ఆ కాన్స్ 

మందెట్టు సంచరింపగలరు 1 అధశీలా కమందు దిన వ్యజలపూరి 

తమైయున్న 'సము[దమునుండి మీకు దివుజలవాపీ అనుట 

అకాశముపై $ యొక్కీ.వచ్చును, ఈనదులిటు  అధోలోకము 

నుండీ బయలు జేం, ఆ కాస ముఖి మై కో నచ్చునషు “పను ఇూట్రితో 
బక్కొ-క[నది బక్కాక్కంసూర్యుని గ్ర 

కనుక బక్కొ-క్క-సూర్యునకు ఒళ్లో 

వశ. 

క్క నద్రిగలద, సు 
నదుల'వెంట మే; ంస్తురు సూర్యులును ప్రయాణ ము వపతయు 

చుందురు, స్ట ఫ్రసూర్యులను మోనిశొాసిపోన్టు యాస స ప్తదివ్య 
౯ 

జట న వాహినులును బుగ్వదమంన న్స (0 గ్ర్తే, ల) స్పష్టముగ 

పేర్కొనబడి స క్త - 



నిరుద్దజ లము, వీక్ 

యున్నాము, ఈయంశములన్నియు పాశ్చాత్యులు చెప్పిన 

సిన్దాంతమ్యుపై సమ న్వయిం పబడజాలవుగనుక, మనము ఇెప్పిన 

యా పై సనూభానమే సర్వవిధముల సరిపోవుచున్నదిం 

హిందూ బేశమును ేర్కొనునప్పుడు పారశణ్నీ గంథములు 

౪“ హ్ట_హిందు *” (సప్తసింధు) అను పదము నేల (పయో 
గించెను $ నేనిదివరకు మైన చెప్పినట్లు; “స ప్తనింధు'శబ్బము 

చాల (పాచీనమైనది. ఇది, ఆర్యసంతతు లందరును కలిసి 

ఉ తర్మధువమండలమందు 'యేడువమూాసముల సూర్యరశ్చిగల 

(పబేశమందున్న ప్పుడు పుట్టినమాట. తదుపర్శి ఆర్యు లనేక 
ఇాఖిలుగ చీలి, వివిధ పాంతములకు వలసబోయినప్పుడు, వారీ 

స సృసింధుశ బమును తవు వెంటగొనిపోయి. తాము (కొత్తగ 

(వ వేశించిన [కొ త్తదేశముల కీజేరు నంటగట్టిరి ఇది పపంచ 
మం దిప్పటికిని సర్వసాధారణగ జరుగుచున్న యావారమే 

గాన్కి దీనిలో [శొ త్తవింత యేమియులేదు ఉదాహరణ;- 

ఇంగ్లీ షమునారు తమ తల్లి 'చేశమును విడిచి కొత్తగ అమెరికా, 

ఆస్ట్రేలియా, 'జేశములకు వలసపోయినప్వుడు, తవు ఇంగ్హ౦డూ 

లోనున్న (పాత పేర్లను వీస్పిగానిపోయి, అమెరి కాఖండములో 

నున్న [కొ త్రజేశములకును) స్థలములకును అంటగట్టిరి అశ్లు? 
శని అధ్య మిథిలా పాంతములనుండి కొందరు భారతీయులు 

బర్మా దళ మునకు నలసఫపోయి, అచ్చటనున్న కొన్నిపట్టణము 

లకు “* అయోధ్య ” *మిథిలా ” యను పేర్లను బెట్టర 1 

ఇ్సు పాచీనులగు పారశీకులుకూడ “హాప్త _ హిందు” 



ను. వీవీ6 వై దిక నిలయము, 

అను [ పాతేరును (భువమండలమునుండి తవు వెంటగొని 
వచ్చి; యిచ్చట తను సమిపముననున్న హిందూ బేశమునకో, 
"లేక పంజూబునకో అంటగట్టి యుండనచ్చునుః. దీనిలో వింత 
యేమియు లేదు. క్ 

సింపోవలో పనము, 

(౧) వందు)నిచే విడివింపబడిన జలము[ముక్క_ సధ 
శాన సంఛారములటు ఛాాహ సొముల కాలమునుండియు, 

పాచీననై రుక్తు ల కాలమునుండియు నుర హ్యాములుగ నే 

యుండి బోయెను, పండితు లెల్టరు స్నిష విపగీ తార్జ ముల 

లాగిరి. అకాశమందు “ఫవూవకొ”ో జీవతబంగాగు ఇడనలణలో 
పాయాణ ముచేయును) అశ్వనులు, సూర్యుడు నాడ పడవలలో 
పాయాణ నము చేయుదురు, అశ్వినుల బంగారు ర సములు 

ఏసమానయోజనములు” (1; 80, 18). అనగ అకాసము 
పైనను, నీటిపై ననుకూడ సమాన ముగ ప'యాణము శ|ీయ 

గలవి. ఈవాక్యములలోని నిజభావమును జెలి 
సరంతయు మేఘుములో బంధింపబడియ 
తలంచిరి, 

సికొన లేశ యి 
ఇష గాసి నై రుక్తులు 

తులు భమపడిరి, 
(3) పర్వత, గిరి అది, 

'సిడార్ధము లను 'ెప్పీరి, 



(29) నిరుద్దజలము, 8/7 

(ర) అంతట పాశ్చాత్యులు బయలుజేం, పారశీగ9౦థ 

ములో ఫభారతచేశపరముగ ప్ర యోగింపబడిన ఉమా ఫ్ర 

పొందు ” శబ్బమునుబబట్టుకొని, యిందు)నిచే విడిపింపబడిన 

స్రవాహినులు పంజూబునదులేయని వాటించిరి, అర్యులు 

'పంజూబులో నుండగ _ వేదగాన మొనర్పుచుండుట లేదని 

నీను చెప్పను. కాసి, "వేదములందు యిందునివే విడిపింప 

జడినట్ల్టు చెప్పబడిన స_్టసింధువులుమాత్య్రము పంజూబునదులు 

"కాజూలన్ట. 

(గ) కనుక, వృతగాధను సమన్వయిఎిచుటకు దివ్య 

జల సంచారమే ముఖ్యమైన యాధారము. * ఈథర్ ” 

(120067) న లనున్నుయిీదిన్యజలము (వవాహములుగ యేర్చడి, 

తీర్యగూర్థ రగోక ముల మధ్య సదా సంచరించుచు తన (పవా 

వాములవెట సూర్యచందాదులను, తదితర జోోతిర్ల ళము 

లను గొనివచ్చును. ఈదివ్యజలములకు మూలస్థానమైన అధో 
గగోకసము[ దములో వృ తాసురుడు పరుండియండి, తన దేహా 

మును ఏపనీతముగ పెంచి, చుట్టునున్న పర్వతబిలములను 

మూసివేసి యీజల(పవాహములు బయటికిపోకుండ నిరో 

ఫంచెను. అంతటితో సూర్యచందాదుల గతికూడ కట్టువడి 
యును. అందుచే ఉత్తరధృవమండల వాసులగు మనయార్యు 

లకు దీర రాతి యేక్చ డెను. -ఈర్ట్య ర్మాతియం దార్యులు (కతు 



వులను'జేసిి,  యిందునకు కావలసినంత _సోమరసమిచ్చి, 

వృతునిమోదికి పంపిరి. ఇం్మదుడు వృతుని సంపహారించి 

కొండబిలములను "ఖెరపి జేసెను, అంతట, వంటనే, దిన్సజల 

(వవాహములు యథారీతిగ పారనారంభించను,. ఈదివ్యుజల 

(పవాహములవెంటబడి ఉవస్సు; సూర్యుడు, ఆవులు (కిరణ. 

ములు లేక పగళ్లు కాట్టుకొనివచ్చను. ఈరశిగ, వృ్య్యతనధ 

వలన చతుర్విధ ఫలములు సముశాలమందు టీ ర్ప్గయ య్యెనుం 

ఈచతుర్విధసల సమ కాలికోత్స ల్వీని సరళముగ సమస్వియింప 
లేక పండితులు గందగోళపడి, తుదకు తమతప్పును వైదిక 

బుషులమిదికే తోసి వేసిరి, 

(౬) ఇందుడు నూరుర్వాత్మికతు ఫ్తులతో నద్పింపబడిన 

సోమరసమువే ఉత్పాహవంతుతై. సీటిలోదాగియ 
కార రాతసుని మంచుతో (హామణి" (| సంవాకించి 

నూరు “కరద్నీ” క్టలను. పగులగొట్టి, సగ దివ్య వాహానుట: 

అన్హలీనుకూడ పంపెను, శయుద్దము (పతీసంవత్సర ముశర 

దృతువు, నలుబదియన తిధియందు ప్రారంభమై, శశిరాంతము 

వరకు జరుగుచుండును. ఈయుద్ధ వర్గ నమంతయు ఉత్తర్శ్యధున 

లతణముల'ే సూచించుచున్నది, లీ 

(౭) అయి € ఫ్రై యింటద్రుడు వర్హాథి'దె వత కాసీకాడా? 

అయిన నయియుండవచ్చును, ఇ౦్టద్రుడు వర్త గ మునిచ్చుననికూడ 



నిరుద్ధ జలము, వవ€' 

బుగ్వేదములో నచ్చటచ్చట గలదు. కాసి, వృ్మతహంతకుడగు: 

యిం దుడు వేరు వన్హాధిదేవతయగు యిం[దుడు వేరు (ఇవిరెండు 

ను రెండుఆపూచాలు) వృ్మతవధను, దివ్యజలమోతణమును. 

గూర్చిన కథ బహు వురాతనమైనది, ఇది సమ స్తతర్యజాతుల: 

లోను కలదు, వేదములోని వృతుజేే (గీకు గంథములలో 

న ఆక్ళోస్ ష్ అయ్యెను, కాని; ఇం్యదశ బము మాతము: 

తదితర ఛావలలో లేదు. కనుక, వృతహంతకునకు ఇందు 

డను "పేరు మొట్ట మొదట లేదనియు, ఈ నృ్యతవనధ జేసినవాడు 

ఇంద్రుడుగాక ఆువరో వారియొక చేవతయనియు తదుపరి: 

కొంతకాలమునకు ఇంద్రుడు 'వేదములందు (_పధానబెవతగ 

పరిగణింపబడుట:ే ఆ బేవత యెొవరోచేసిన వృతవధ (యూ 

ఇం దున కంటగట్టబ'జెననియు కొందరు పండితులు తలంచు - 

చున్నారు. పారశీగంథములో కూడ యిట్టి భావమే గలదని. 

లోచుచున్నది. రాతుసుని వధించినవాడు “తిష్ట * యను 

వాజేగాస్తి “* వెర్యెతఘ్న ” (మన మిష్పు డిందుడని తలంచు. 

వాకు) కాడు, ననుక, వృ్యతవధ మొనర్చిన వాడు మనము: 

సాధారణముగ తలంచు ఇంద్రుడు శాజేమానని యనుమా 

నించుట కిచ్చట కొంత యాధారము గన్నట్టుచున్నది. అట్లు: 

గాక్క మొదట వృ్మత్రుని వధించిన ఇందుజే, తదుపరి వర్హాధి 

'బేవతయగు ఇందు డయ్యెనని మరికొందరు తలంచుచున్నారు. 

ఏది యెట్లున్నను) ఈ యంశేము మన సిద్దాంతమునుమా త్రము 
ఖో 



కదల్పజాలదు. తన చేతులార నృతవధ వేసిన “వృ(తవాకా” ర్బ్స్, , 
తదుపరి వర్ష బేవతయగ యి దుడుగ మానో, లేకు యిళీ 
వల పధానుడగు వర్ష 'దేనతగ పరిగణుపబడిన యిం, దున శే 
యిీానృతవధయంట గట్టుటచే యిరి దుడు లః నృ తహ క 
'అయ్యనో మనము నిర్దారణ చఏేయనలనీను పని బేదు. 

వృ, తొసురునిచే బంధింపబడిన నీరు 'మేఘుములలోని 

నీరుకాదసియు, యిది “ఈథల్ ” వ'లెనున. దిన్యజలమనియు 
పనిని అధోలోక మందు నృ (తుడు ఎధించుటవే వీనితోవాటు 

'సూర్యుడుకూడ నిలిచిపోయెననియు,  దాసనినలన ఉర్తరథధ ఖ్ 

మండలమందు దీర్ధ్యర్మాతి యేర్చజొననియు, దాని నొక దేవత 
'విడిపించుటచే, మరల దివ్యజలవాహినులును, ఊజానిలి పొటు 

సూర్యు డు ఉవస్సుహొద ,లెనపి తిరుగ. నారంభిం వెనలల 

"ఏెప్పిన చాలును, 



పదియవ అధ్యాయము. 

"వె దిక గాధలు: పొంత కాలిక "దేవతలు, 

| వృ్మతగాధను సమన్వయించుటకు మేఘ, ఉపస్పిన్ధాం' 

తము లెట్లు పనికిరాకపోయెనో. కిందటి యధ్యాయముల్' 

ఏవరించితిమి. ఇప్పుడు సామాన్యముగ వసంత సిద్దాంతము పై 

సమన్వయి౨పబడిన "బ్లెంచబడుచున్న గాధలనుకూాడ వివారించి, 

యా గాధలలోని (కభానాంశముల కేక వాక్యతను గూర్చుట: 

కీ వసంతసిద్ధాంత మెట్లు సరిపోడో యీ యథభ్యాయమందు 

'జెలిపెదము. ఈ గాధలన్నియు ముఖ్యముగ అశ్వినీ దేవత లొన 

ర్చిన మహత్కొా-ర్యములపై ననే ఆధార పడియున్నవి, అశ్విన్: 

'జేవతలనగ యిద్దరు కవలబేవతలు, ఏరు జేవతలకు మందులిచ్చి, 

ఇాపాడువై ద్యులు ఏరొనర్చిన మహత్కా-ర్యములన్నియు హో: 

"గ్వేదమందు స్పష్టముగ బేర్కొ-నబడియున్నవి. ఈమహ త్కా- 

ర్యములను పలునవ్చరుపండితులు పలుతెరగులుగ సమన్వయించి. 

యున్నారు. కాని వానియన్నిటితో మసకిష్పు డంతగపనిలేదుం 

పూర్వమువలెనే మనమిోాగాధలనుకూడ నెరుక్తమత పకా 
రచ్చే వివారింతము, ఈనై రు క్తమతనుందుకూడ పలువురు. 



వీడ్మీలి "వె దక నిలయము, 
యా 

పలు జెరగులుగ తలంచుచున్నారు. అశ్వినులనగ సూరోంవ 
యాత్ప్చూర్వమందు గన్బట్టు నతీతంములని కొందరును, మిధున 
రాశిలోనుండు నక్షుత/ద్వయమని మరికొందరునుు తలంచు 
చున్నారు, నీరకాలమందు నీ శించిపోయిన సూగ్యుడువమురల 

నసంతమందు పరిపూర్ణ 'తేజబోమూ. రగ. వెలుగొం దూసృష్టి 
చమత్కొా.రచే యీయశ్యినగాధలకన్ని కిన మూలమని సర్వ 
సానూన్యముగ పండితలోశము తలంచుతునా రు. ఈగాధల 

నన్నిటినిప్పుడు వచ్చులముగ పరిశలీలించుట మ నపసనిగాద్రు, వసంత, 
ఉవనిద్దాంతముల చే నింతవరకు సంతృ ఫికరముగ సమగ్ధింప 
బడజూలని యంశములను నూత మెత్తుకా? ఏ వానినిప్పుడు ధ్యుత 
సిద్ధాంతముచే సమన్వయించుట కేమై సంద స్లున్న 'జమో వివా 
రించి చూతము, 

అ అశ్విసీ బే 'దీవతలకును ఉవస్సునకును ఇల దస్తర సంబంధ 
మున్నటు థవత”ంి రేయ బా్రాహ్మూణము సుండిత ముగ వ్వ చున్నది. 

సూర్యోదయాతూర్వమందు "వేం నక ములుగలిగిన “అశ్యిన 

ఇాన్ర” క మనుబహూదీర్ధ శాన్రుయొకటి | సర్రాలీత్ర ఖల వేపసంప 

'బజడణునసి యి _్ెం 117, గ ర్ ళ్తూరున్నుడి ద్ర 

ఫ్ 

రుం మును 
మనమిదివర కీ అయిదవ యథధ్యాయమంధు వివరించియున్నా 
ము, సూర్యునిపుతిిక అశ్వనుల రథమెక్కె.నని బు 1, 116, 
170 119, ర. - చెప్పుచున్నది. అగ్నీ, ఉవస్సు, యిందు గడు, 
పలకల రనౌ ్ర్రుమును సంపాదించ చుట్లై పందెము 

'వేనికానిరట. ఈపం”జె సు ట్రో అశ్వినులు గొలిచిరట,  అధ్వినులు 



ప్రాత ౩ కాలిక బేవతలు, వీల 

గన్పింపగనే, వారితోపాటు సూర్యోదయము, ఉపసోద 
యము, యజ్ఞాగ్ని పజ్వలనము ___ యీమూడును యిక 

కాలమం'జే జరిగెనని (1 157, 13 0 79, 4 బుగ్వోదము 

చెప్పుచున్నది. * ఎ్మారని ఆవులమధ్య చీకటియింకనుఉండగ నే” 

4, అనగ, ఉవ;ఃకాలమం బే ) అశ్విన్ బెవతలు కనుబడుదురు 

(రేప్స్ 61, 4 ఈయంశములనుబట్టి అశ్విసీదేవతలకును, ఉమ 

స్పునకును సన్నిహిత  సంబంధమున్నదనియు, ఉవసోదయ 

సూర్యోదయ ములకు మధ్యనున్న కాలమందు అశ్వినులు గి 

శేంతురనియు _ ఈశలెంటివివషయమై _ పండతు లెల్లరును నిస్పం 

'జీసహాముగ అంగీకరించి యేయ్యున్నారు. దీనివిషయమై. అఖి 

పాయ భేద మేమియులేదు. ఈగాధలను సమన్వయించువిషయ 

ముబో మన మేసిద్ధాంతము నవలంబించినను అశ్వీనీ బేవతలనగ 

ఉపస్సును. (పాతఠఃకాలిక కేజస్సును తమవెంట తీసికొనివచ్చు 

(పొతః కాలిక 'జేవతలను సంగతినిమూ్మతము మనము మరచి 

బోళకూదదు, 

వృ్మతహా౯ొా శత్మకతు, ___ అను యిందుని బిరుద 
ముల నంటివే అశ్వినులకుకూడ గలవు, “వృతహంతమా 00 

(111 6 22) ఏ “శత్మకతు” (1, 112, 28్చి అను 
మిరుదముబు అశ్వినులకు కూడ గలన్స నృతాసురుని సంహ 

డించిన యింద మరుత్తుల లతషణము లే అశ్వినులకుకూడ గలవు, 

( ఇగ్యదతమా ___ వురు తమా ఏ) నముచివధా సందర్నమున 

అశ్వనులు అ ౧ దునకుదాల సహాయము వేసిరి (యు 181, ర్తి ల 



రిక్త వైదిక నిలయము. 

దినిని బట్టి, యిం దవృ తాసురుల యుద్ధమందు అశ్వినులును. 
కూడ చాలవరకు పాద్దూనియుండిరని స్పష్టమగుచున్నది. 

కంతి యేగాక సిరుద్ధ జలమును వడిపవీించుటలో సైతము: 
వ్ర్రిక్ర భాగమున్నట్లీ (కీందినిదర్శ్భసములవలన శెలియగ లదు 
సమ్ముదము వీరి! తఖ్టియట (1, 6, 8 _ సీంధు-మాతళశా | 
పీరిరథము సము[ దమునుండీ బయ ల్వెడలి వచ్చునట (11 
శృతి గ్) అశ్వ్యనులు తమ రథ 'మెక్కి ఆవల వక్క.నున్న దూర 
'జేశమందు ( పరావతి ) సూర్యుని చుట్టవత్తురట (1) 11ల్రి 
18 ) అళ్వినులు సమ్ముదమును కదలించిరట (1, 12 0) 
--- అనగ, సము దజలనును (పవహింప జనీరని తాత్ర ఏర్య ముం 
అళ్వినులు “రసొొాయను దివ్యనాహినిని (పవహీంప బేసి, 
గృ్యురము లేని రథమును జయ పదముగ సాగించిరట (1, 119, 
12) శంబరాసురునితో పోశాడు చున్న అతిథి గం దినోదాసు 
లకు అశ్వనులు తోడ్పడిరి, ఇంద మితువగు * కుత కు 

క. గ్గ టు నా ఉట టో అశి గనులు తొ డృ్పడీం అశ్వనులు వజయోత్చాహావూ8త్రు 1) 
పాల్టుపవాహమును విడివీంప బయ ల్వెడలిర అంగనులు: 

) నివనింతురు (0111, ల్రిద్ర ఆకాశసముద్రనుందు (డివో అర్హ వే 

1/7) ఈయంశమును బట్టి చూడగ, జ్యో టి ర్లలముల మోథు 

ఇఅముస క్ర వోరాడుచున్న ఇం్టదునకు . సన్ ల 

ముగనుండి వాల సహాయము జేనీరని స్ప 
మగుచున్న ది 

త్ర అశ్వినులు దేవతలకు వైద్యులు గనుక, యుద్ధరంగ మంద మ్ 

నిలువబడి ఇందునకు సహాయము న 
జ్తే నీరనుట సమంజసము: 

ష్ష్ 



ప్రాత ః కాలికచేవతలు, లడక్ 

గనే యున్నది. యుద్దరంగమం దిట్లు అశ్వ నీబేవతలు ఇం్మదు 
నకు చవేవోడుగనుండిి యుద్ధమందు జయించి తెచ్చిన జ్యోతి 

ర్లలాదుల నన్నిటిని అశ్వినీదేవతలు తమ _ వెంటబెట్టుకొని 
వచ్చిరనుటయు మిక్కిలి సమంజసముగ నున్నది. యుద్ధా 
నంతరమందు జయపుదముగ బయ ల్వెడలినచ్చుచున్న అగ్ని 
ఉవస్సు; సూర్వ్యుడు-__ మొదలగు ప్రాతః కాలిక బేవతా శేణి 
కందర6ికిని అగ9ఛాగమం దీయశ్వినీచేవతలు నాయకత్వము 
వహించి వచ్చుచుండిరి. కనుక, అశ్వినీ దేవతలను గూర్చిన 

యీాలతుణముల నన్నిటిని సమర్థించుటకు వసంతసిద్ధాంతము 
గాస్త్ "లేక ఉవస్సిద్దాంతముగాని యెంతమాతిమును పనికి 
రాను. “ అశ్విన్ శాస్ర “మును పఠింపవలసీన యువషఃకాలము 

బహు దీర్ధడవః కాల మేగాని, యాదవీణమండలముల 

లోని ముహూ_ర్హమాత) జీవనముగల ఉవస్పుగాదు, వీని 
నన్నిటిని సమర్ధి ౦పజాలిన దీయుక్క_ ధు/వసిద్ధాంత మే రప్ప 

"వీరొండు లేదు. ఈ సిద్దాంతదృష్టితో మూచినవో రా 

యశ్విన గాధలన్నియు సరళభముగ సవమ న్వయమగును. 

అశ్విను లొనర్చిన మహ త్కార్యనులలో ప్యధానమైన 

వాని సిట క్షుష్తముగ వివరిం చెదను, ముదుసలియొన చ్యవను 

నకు యావనమునోసంగి, అతని భార్యకు ఆనందము గల్పించిరి 

వృద్ధుడగు కక్షల” కి యావన మొసంగిరి యావనుడగు “విమ 

దకు ” రథముకై భార్యనుగొనితెచ్చి యిచ్చిరి. న తుగం 7 

కుమారుడగు భుజ్యు” డు సముద)మధ్యమందు పడి 



రా 

కౌయ్యముక్క-ను పట్టుకొని (వేలాడుచు గాథాంధ కారములో 
నటు నిటు కొాటుకొనుచు అశ్వినీబే బవతలను (వారం వము. 

అంతట అశ్వినులు అధారరహితమగు అడుగు బేసి ( అనా 
తంభ ళో ) సముద్రములో నూరు  తెడ్త పడవలో భః; గస్టని 

ార్చుండ బెట్టె. యుంటెం న ఫ్రిని పో సివోయిరి.. అంతరిత మందు సంచ 

ఠించుచున్న __స్ రువో”రసి నాలుగుపడనలలో _ ఒకకా ల 

పడవలో ___ నూరుపాదములును ఆరుగు రములును గలిగి 

చమమెుగురుచున ప్న మూడు రథములనలో__ ణ్ బా సికూర్చుండ బెట్ట 

కో్నీంచిరి. య ద్ర “యను బుస ఫొ మనబడి, నుర్యార్లు 

లచే రహస్య ప దెశమందు కట్టి చేయబడి, పదిరా ళ్ళు; 

ళు "మిది పగళ్ళు సీటిలోముర చబడి) చచ్చిపో న మ్రైంచ 

బడి అతిదీనావస్టయందు పడియుండగ అ క్విస్ బేవతలు నచ్చి 
ఆతసినిలేవదీస్తి విడిపించి కాపాడికి వందన యను బుషిన 
ఘోర విపత్తునుండి కాపాడి సూర్య శాంతిని జూపించిరి, 
అశ్వీను లీవందనకొర కొక గోతిని స్మితవ్వి, దానిలో “* నిరతి 
యొడిలో నిదించుచున్నోొ చానినతెను, బేక * అంధశార 

ముందు పడియున్న సూర్యునొవఅెను, పూడ్చీె పెట్టబడి తళత్రళ 
మేరయు చున్న బం గారుముద్ధనుదేన్వి హై ల్స్రి ' | అల సప్త. 

వధ్ధి ” యను మువీ నుకరాతనుకు మండుచున్న గోతిలో 
పడ వెనిపోగా, అశ్వనులతనిని | వ(నకాపాకి అంధకారము 
నుండి వై ఫ్ కీ "పై స త్ే లునొటి లా పడి న పది  గౌవీట్టను ఏ ”ొా పొడీరి, 

' ౧ము జో జనరు "వేయగ 



ప్రాత ॥ కాలిక చేవతలు,. వ 

క్య్థారుడగు నాతనితం డిబ్యు జాశ్యము యొక్క కంటిని పొడిచి 
"వెసను. కాని, ఆడతోే జేలుయుక్కం (పార్షనను విని అశ్వనులు 

జబ్ముజాశ్వ్యమునకు మరల న్మేతదృప్టి నొసంగిరి. *పరావృజోకు 

కుంటితనమును,  (గుడ్డితనమును పోగొట్టిరి * విశ్చలా ” 
యమొన్క్ల కాలుయుదరంగమందు పశ్నీశక్క 'తెగినట్లు తెగి 
పోగా అశ్వినులతనికి యినుపకాలునిచ్చిరి. “సోపా” “యను. 
నాపె తనతం[డియింట నృద్ధురాలై పోవ్ర్రచుండగ, అశ్వినులామె' 

కొకభర్త రనొసంగిరి. నపుంసకుడగు నొకానెకనిభార్య “వి 
మతీ *” యనునామెకు అశింనులు “హిరణ్యవాస్తుడొను నొక 
కుమారునెసంగిరి. “శయూ” యొక్కఅవునకు కాన్సుడిగి 
సోగ్యా తిరిగి పాలుపడునట్లు చేసిరి, ఇట్టి వె యశ్వనులొనర్చిన 
మహా త్కా-ర్యములింక నెన్ని యోగలవ్చ్, వరాస్సి మనకిష్పుడివి 

నాలును, 

పనులకు తోడ్ప్చడుటయీ అఆశ్వినుల (పధానలవమణముగ 

గన్బట్టు చున్నది, ఈ గాధలలో సూర్యుని శీణదశకూడ అచ్చ 

టచ్చుట సూచింపబడినది. దీని నాధారముగ జేసికొని మాక్సి 

ముల్లరు మొందలగు పండితు లనేకు లీగాధలనన్ని టిని సూర్యుడు 

"సీమంతర్ను వందు శీణించి వస ఎతర్తు వందు తిరిగి తేజో 

నంతు డగు సృృచమత్కారము పై పె సమర్థింపజూ చిర, చ్యవను 

డనగ గా ఖెంధకారపఫూరితమై యన్ని జే (పజ్వలించుచున్న 
అగాధ ముగోనికి (కుంకుచున్న సూర్వ్యుడని మూక్సిముల్లరు గారు 

'ెప్పిరి “వందన” ళాగకు అశ్వినులు _తవ్వియెత్తి లిన బంగారు. 

ఏటియనగ " సూర్యజేకని ఆ గాధయే చెప్పక చవెప్పుచున్నదట. 



వఏ45 వైదిక నిలయము. 

కలి, వీశ్చలా గాధలు చందదుని $ న వ్హు* పత్ర శ్చ మై-గ్యామును నల్చు 

చున్న వట, బ్యుజాశ్వము మొక్కు అంథ త? ర్యాతిపూట నున్న 
చీకటిగాని, లేక హేమంతర్తు వందలి సూర్యుని న్ణ తేజ 
మును గాని 'దెల్బుచున్నదట, క పరావృజ ' గాధవలన అ స్తం 

గత సూర్వ్యుడుగాని; లేగ హిమసం[ కమణమువద్రనున్న నూ 
ర్యుడుగాసి సూచింపబడుచున్నా డట, భుజ్య శభ గాధలు 
కూడ అస్తంగత సూర్యునే సూచించుచున్నవట. న్య్రమతీ గాధ 
“శీవలము ఉవస్సు'నే సూచించుచున్న దట, రాత్పూట ఉవస్సు 
(విమల) తన భ్రర్రయగు (. సెడబాని యుండుట బే, 

ఒకానొోకక ష్పుడు 'సూరు (1 దుగాపు చం (దుకు గా ట్టై స న్ంచి 

వోవ్రటయు; మరల యధ్యాపకారముగ ఇ వారు తడిని (వజ్వ 

లించుటయు సృస్ట్రయందు సాధారణముగ జరుగు వ్యాపార వే ముం 
ఈరీతిగ శ్ణతే ౯౬1 లేజులైన సూర్య చం దులు వరల పరిస స 

'ేజళా స రామన నప్పుడు, జేవళి "వెద ద్యూలగు ఆ శ్వను జే (ట్రై 
మందులిచ్చి ఏీ8ని మరల 'కేజోవంతులనుగ జీసిరప యీగాధ 
లకు భా వార్థము షవెప్పబడినది. 

పాశ్చాత్య పండితు లవలంబచించిన యి వసంతి సద్దాం 
తము యాః నగా ర్యులనారు “మన 4 మన స్సిద్ధాంతమున ॥ త్స 



స్య్రాత ః కాలికచేవతలు, వశ 

అయినను, దీనిలో ముఖ్యముగ నూడులోపములు గన్నట్టు 

చున్నవి. ఆఅ'వేవనగః ఆగ 

మొదటిలోపన్వు: _అశ్వినులు తాము రశీంచినభక్తుల 
నందరిని గాభాఎధకారమునుండియే లేవనెత్తి యీభక్తు 

అనో చాలమందికి గృప్టతనమును పోగొట్టిరి ఈ గుడ్డితనము 

వనలనకరూడ గాఖా వాధకారమయే సూచింపబడు చున్నది. కాసి, 

నసంతసిదా౨తమువలన యాగాధలలోని కెల్ల మిక్కిలి _పథధా 

నాఎశముగు నీయాధ కారమును మూ తము సమర్చించుటకు 

సలు బేదు, వందన గాధలో, తవ్వ బడిన బంగారుముద్ద ఈ గాథాం 

1 గారములోపడయున్న సూర్యునితో వోల్చబ డెను. భుజ్యుడు 

అంతులేని గాఖాఎధకారమందు (అనారంభణే తమసిి పడి 

యుంజెను); అ(తికూడ గా భాంఫకారమునుండి యే లేవనెత్త 

బడెను. ఇంకన నేకచోట్ల గాఢాంధ కారమును, (గుడ్డితనమును 

జ్చీర్కూనబడినపి, ఏనినన్నిటిని సమర్థించుకెట్లు $ 'పావుం 

త ర్తువందు సూర్య లేజస్సు శ్నీణించుననునూట వాస్తవమే. 

అందుచే సూర్యుడు ముసలి వాడయ్యెనసిగాసి, కుంటివా 

డయ్యెననిగాని; లేక దుఃఖదశ యందుంజెననిగాని, చెప్ప 

వచ్చును కాన, (గుడ్డి వాడయ్యెననిగాని; గాభాంధకార 

ముందు మునిగిపోయెరనిగాని చెప్పుటకు ఏలులేదు. కనుక 

యయాగాధ లభో నిజమైన అంధ రార మే (న్యాతిచీకటియే). 

సూచింపబజెననుటలో సంబేసహ మెంతమా తమును "లేదు 

అది గాక, సూర్యుడీ యంధశారములో చాలదినములవరకు 



వ్ర0 వై దిక నిలయము, 

పటట 

కూడ పడియుంజెనని యో గాధలవలన 'సెలియుచున్నది. 

కనుక యాగాధలను సమన్వయించుటకు నిత్యము జరుగు 

సూర్యా స్తమయముగాసన్సి ౪ స్స్ంముంతర్తువందు. జరుగు సూర్య 

-బేజ మైణ గ్రముగాని, పనికిరాను. నినిని సమన్వయిం' చుటకు 

(భువమండల దీర్ధృర్మాతి యొ క్కుటి యీ పసికివచ్చును. 

॥ “రెండవలోప మేవునగ :_ అశ్విన భక్తు లనుభవించిన 

చిపద్దశ లయొక్క-. కాలపరిమితులను సమగ్గించుటకు కూడ 

యా ఏ వసంతసిద్ధాంతము వాలదు, ఆభ యను బుస్ పది 

పగళ్ళును సటితో ముసిగియుం జను. 

భుజ్యుడు గాభ ంధ కార నముద్రములా మూడు ర్యాతిళ్ళు 

వమమాడు పగళ్ళు ప కడియుంజెను, అగ గనులు ఆవలి (సక్క- 

ర్యాతిళ్ళును; నా ముడి 

నున్న మూరజేళమందు (పరానణ్ ) మూడు ర్యాతిం బన 

భ్ళుండిరి. ఈ యవనధులను సన్యు చు” కట్లు సూర్యుడు నావు 

సంకవుణము వద్ద నటు సిటు కదలక 0, 10 దినములవరకు 

నుండవచ్చునసి మాక్చిముల్ల రు పండితు డదూహించుచున్నా డు, 

కాని సూర్యుడట్టు కదలక మెదలక హిమసం కముణమువద్ల 

9, 10 దినములవనరకు నిలిచియుండునాయను నంశ ము సంక 

యాస్పవనమని మాక్ళిమాల్ల రుపండితు' జీ మరల సంకోచించు 

మననం 



పాొతఃకాలికబేవతలు.. రిగ్తకే 

౨ మాస్రములు సమ్ముదములోనుం డెను. అట్టనచో, సూర్యుడు 
కూడ హిమసం క మణమువద్ద ౨ నెలలవరకు కదలక నిలిఇి 

యుంజెనని వెప్పవలసివచ్చును ! ఇది శేవల మసరిభవముగదు_. 
కనుక, యాలోపమును ఫ్లూ ర్షిచేయటకు మనకు. ఉ త్తర్యధువ 
మండల  ప్ర్ష ర్స రా్యాతియే పనికివచ్చును* దీసినా ధారముగ 

7 కొన్నచో, సూర్యుడు ౧ మొదలు ౧౦౦ రా తులవరకు. 

వేచయేల ౬. మాసముల వరకుకూడ._వీతిజము[కింద (గుంకి 

యుంజెనని సమర్థించుటకు ఏలు చిక్కు-ను. 

_మూడవలోప మేమనగ :__ అశ్వినభక్తులు పడియున్న 

స్థలమును నిసశించుటకు సూడ "యా వసంతేసి ద్ధాంతము 

హాలదు. భుబ్యుడు అడుగు (ఆధారము) లేనట్టియు. (అనా 

రంభ ణే), గా భాంధ కార పూరిత మైనట్రియు, "(తమనీ), ఏ 

యందు (అప్పు పడియుంజెను ఈవర్థన ఇం దవృ,తాసురుజ 

యుద్ధరంగమునకు సర్వవిధముల సరిపోవుచున్నది. కనుక్క 
వీనిని హేమంత ర్పువందు సూర్యుని వీణ లేజసు నతో. వోల్పుట 

న -3ంతనమూ(తమును ఏలు'బేదు. ఆభథారరహితమును,. గాథాంథ 

కనారపూరితమును, జలమయమునగు సమ్ముదమును సమన్వు 

యించుటకు  ఉత్తర్మధువసిద్ధాంతమునే తీసికొని రావఅను 

“ పక్కను రంధమున్నట్టి (జింహ-బారం) యేడు అధాక 
ముల సముదమును ఇందుడు తెర చెనని బు 711 ఉంనం. 

చెప్పుచున్నది. దీనిచే, నిరుద్దజలమును విడిపించుట శై 

ఇందుడు అధోలోకమం దొనేర్చిన యుద్ధము స్పష్టముగ 



858 వైదిక నిలయము, 

అ చింపబడు చున్నది. ఈ వాక్యములలోనున్న “జంహా_.మూరం” 

అనుపదయమే అశ్వినులొ"నర్చి 1న ఘనశార్యములను వర్గీ ంపుచు 

శే 116, రి క్షే శే ఒ లలోసె తము (పయోగింపబడి 

యున్నది “అడుగుతై ని మూత్నికిందిక సియున్న ( లేక్టపక్క- ను 

రం, ధమున్న) జావిని |. పెకి లిరొటు గ పక్క-కుబరగి 

యున్న (జింహూ) బావిని అశ్వనుల్ను! పక్షి వోసి సీ గోతముని.దాహ 

"మును మాస్చిర”ట, -ఈనర్థ్మ నలస్నియు వాతాళలోకమునకు 

(అధోలోకమునకు సరిపోవుచున్నది. పాతాళ చోకమందు 

; (పతివస్తువ్రు శల| కిందుగ నుండ్యననుభావము ్ హాా్ [ 

'శంనబేగద,. (గీకులు, వగు ప్టీయులు మొదలగు తేదితర్ ఆ్రవర్ష 

ప త్పలుపు నిట్హకలంచేయున్నారు... ఈ'భొావము బహ 

(పాచీనకాలమునుండి వచ్చుచున్నది. పా: తాఫలోళము అ 
భోగ్ది ౦చచినట్టు తల్న కింద ముగనుండి,  గాఖెంధ్ కారమయమును, 

జలమయమునుగ నుండునసి (పా వీనులుతలంచిగి. పాతాళ 

మున శాథారముగాని, నేదు, అందువేగజీ 

దీనిళోనుండు. నీరు ; ంచ టై శ్వినులీ 

బోర్లించియున్న ల "ట్పైయొక నొక 7 కరప మును 

చేయవలసివచై ను; లేక, దానిని ని పెకి. గెట్టలసివ చెను. 

ముగ / వహించి, అశాశమువై పైకెక్కి. వర్ష పూవు పడీ 

తేత్రము రు దీర్చెను. ఇట్టి వర్ణ ననీ 1 85 10, 
నురుత్తులాన్నోన మహ -ర్యమునుగూర్చి 

(| 1. / 

నీ ళ్ 
న. న. . టమ | 

(. 



(29) ప్రాతఃకాలికచేవతలు, లికి 
చేయబడియున్నది. “ఉచ్చా- _బుభ్నాః (అడుగువై కియున్న)). 
'“ జంహ _. బార” (మూతి కిందికి లేక (పక్కకు నున్న) ) 

అను విశేషణములు ఒకానొక బావిని (అవత) వర్గి ర్సింపు 
చు పయోగింపబడియున్నవి.  పండితు లీవర్ధనను మేఘ 
మున కంటగట్టిరి, "కాని యిపీ సరికాదు. వనలననగు ఈ బావి 

లోని నీటిని ఊర ర్ధస్రముఖముగ యీ వలికి _పహీింపజేయుటై 
అశ్విను లీచావినీ పైకి నెట్టవలనినవారై రి, (తోర్ధ్వంనును దే 

ఖ్త్తు శే బర్త 75 వరణ దేవుడు “అడుగు లేని ( అబుధ్న ) 
(వ 'దేథమందు వృతుమూలమును నిలువ బెట్టియుంచుచున్నాడు. 

తా. సమునుండివర్ను. | కిరణములు (శాఖలు తేల కందుగ 
య. 

ఈనర్హనము వ. పాతాళలోకమునకు సరిపోవు 

చున్నవి. ఈతల్న కిందుగనున్న పొతాళమునకు అడుగులేదు;. 
“ఆధారము లేదు, అడుగు లేనట్టియు, అధారము లేనట్టియు, తల 

/ (కీందుగనున్నట్టయు, గా భాంధకారపూరితమైనట్టయు, జల 

మయమైనట్ర్టయు,; యీ యధోలోకసము దమందే భుజ్యుడు 

“కుది కొర్టుకొనుచుం డెను. (1) 152, ర. ఈ సముద్రము 

నుండీ ఇ అ అశ్వనులు “చ్చిన పడవలో కూర్చుని భుణ్యుడు 

పాణమును రథవ్నీంచుకొనెను _తిర్వగ్చిలమును, ఉార్ధ ర 

బుధ్నమును నగు ప్మాతమందు సమ_స్తయశస్సు (కాంతి 
నిండియున్నది. అందు యేడుగురు బుమ లీమహాయశనస్సును 
రథ్మించుచు కుూూర్చునియున్నారు” అధర్వ వేదము, ౮ _8_9. 



న! వైదిక నిలయము, 

తిర్య గ్పిల నమస యార్థ్వబుధ్న స్త స్నిన్యశ్ సిహితం విశ్వ 

రూపమ్ |! తదాసత బుమయః సప్తసాకం యీ అస్య గోపా 
మవాతో బభూవుః, ఈవాక్య మే బృహ దారణ్యళో పనివత్తు 

110 8, కిలో కూడ కొద్ది మూరు సలణో కలద.  యాస్కా. 
చార్యుల నారు (నిరుక్తం త1[11 58) యీెంటిక్షి 7 

లను 'జెప్పీరి. “మొందథి వాక్యమునకు;_ స ళ్ప బువు లనగ 

“వరము య 

సూర్యుని స _ప్రరశ్ములనియు; పాాత్రమనగ మై అ కాశమనియు 
చెప్పిరి శండవ నాక్యమునకు; _ సాాతమనగ మనుష్యుని 
నోటిలోనున్న అంగివియని యర్థము బెవ్పీరి శాని నాకు 

జూడగ యిారెండు వొక్యములలో ీర్కొనబడీన “ప్మాత” 

మనగ తల్టక్రిందుగ బోర్జించినటున్న  అథోలోకమనుట 
యెక్కు.వ సమంజసముగ నున్నది. ఇట్టి వర్శనమే పారశీ 
(గ్రంథధములందు కూడ గలదు, తల! యున్న 

ప్యాతయందుంపబడిన _ లేజస్సువంటి. 'తేజస్సే పారశ గంధ 
మందుకూడగలదుః ఈ లేజస్సు జవత లవద్దనుండి వోయెననియు, 

చాబిని సంపాదించుట శై ఉరీ రు క్ర ఖా ౫ సము దమందు యుద్ల . 
ముజరిగౌననియు ను, ఈ ధతో సరిపోను 
చున్నది. కనుక తల్బక్రిందుగ బోర్లించియున్న పాత్రము కేవ 
లము తల కిందుగనున్న పాతాళము గాని వేరొండుకాదు. 
ఇది. గాధఢాంధకారవూరిత సము[ దము, ఈ సము [(దమందే 
భుజ్యుడుపడిపోగా అశ్వినులు రథ్సీంపవలసిన చ్చెను. 



ప్రాత ౩ కారికబేవతలు. లిదద్: 

భుజ్యు డీసము[ దమందు మూడుర్మాతింబవళ్ళు పడే 
యుంజెను అనగ యూీకథ మూడుదినముల దీర రాతిని. 
సూచింపుచున్నది. జశేభయను బుమీకూడ నసము[ దమంచే. 
9 పగళ్లున్సు 10 రాతులును పడియుంజెను, ఈకధవలన పద, 
దినముల దీర్ధర్మాతి సూచింపబడుచున్నది. (గీనుపురాణ. 
ములలో “*హేలియోా” కు 850 గొ_అెలును, వ్ర0 యెడ్డును. 
గలవని చెప్పబడియున్నది. గొ _తెలినగ ర్మాతులు; ఎఢడ్రనగ 
పగళ్ళు అనగ దీనివలన పదిదినముల దీర్చ ర్యాతి సూచింపబడ్షు. 
చున్నది, య్యగీకుగాధయు, "శేభబువీ.కధయు సమానార్థ 
నము లేయని యెరుంగవ అను. ముజాశ్వము ౧౦౧ గాజా 
లను చంపి వేసెననివెప్పుగాధవలన నూరుద్రనముల దిష్టృరాతి 
సూచింపబకుచున్నది.. దీనికి “హేలిఇూూయెడ్డను దొంగిలిం 
చిన” (గీకుకధ బే మరింతబలము చేకూరు చున్నది, ఈరీతిగ,. 
అశ్వన గాధలవలన, 8, 10, 100 దినముల యవధులుగల. 
దీర్ధ ర్మాతులు, సూచింపబకుచున్న వి, ఈ గాధలలోనున్న 
వివరములస్నియు ధృవసిద్ధాంతము చే చక్కగ సమన్వయమగు 
చున్నవి. ఈనివరములింతవరకు వసంతసపిద్ధాంతము చేగాన్సి, ఉవ.. 
స్పిద్ధాంతము వేగా ని సమన్వయిి పబడజాలకుం జెను, 

మన మిప్పుడు “ అతిస పవి * గాధను" విచారం 
తము, బుగ్వేదము ౫ వ మండలము, ౭2౮వసూ కృమునందు 
గా బుక్కుులుగలన్సు, ఈొమి శ్రదిబుక్కు.లలో యాగాధ 

వర్శింపబడియున్నది. “అ(తిస_ష్టవ్యధి” యను నతడు మోరా: 



'పదలొ పడియుండి, తన్నురశ్నీంపవలసీనదని అశ్వి నీ'బేవతలతో మోర వెట్టుకొనుచున్వాడు. మొదటి మూడుబుక్కులల" న 
ళ్ అశ్యనులారా | మోరురెండు హాంసలవ'ె య మునకు 
రావలసినది. ” అని ఆహస్టనముగలదు. ర వ. బుర్కుులో___ “ అతిస్త్తవ్యధి ” గోతిలోపడిపోయి, తన్నురషృంపవలసీనదని 
అఆడదానివఐ యేక్చుచ్చు అశ్వనులను _వా్టించుచు న్నాడు, 
ప ౬, బుక్కుులలో:_ో అ(తిస్ట్టువథి 7) కాయ్య పెళ్టులో బంధింపబడియు౧డ్షీ ___ * శినువ్రునుగను చున్న స్తీ మొక్క 
గర్భము భేద (టునట్హుగ యి "ట్రను ఇద్హ పగిలిపోఫ్టునుగాగ ౫ యని అశ్వినులను (ప్రార్థింపుచున్నాడు. తరువాత డ్ర్కా గా 
బుక్కు.లలో: _ పది నెలటుమె “సేన న్స్, గ్ వును (పస పంచు విభానము వర్గ ౧పబడీనది, ఈనమూకు బుక్కు. లకు 

ళ్ గ ర్భృ (సొవిణీ ఆ ఉపలివ్న ల్ క అ సాలు నాాష్రాాగ నె 2) వాగు 
పెరు పెట్టియు న్నా రు, వాని నిట వీవరింహెదము, 

6వ బుక్షు గ్రా విం ద రాం పొత్ర్క పువ గరిట ౧ నసమిం గయత్సి సర్వత; |! వవా ఖే గర్భవజతు నతు దశమాస్యః॥ 
వ బుక్కు. ; = యభఖా వాతో ఆకు ధాాచనం య థా 

ల యం. సముద్ర వజతి | సవాత్వం దళమాస్య సహా పెహి జరాయుణా॥ గ వ బుక్కు; దశమానా ఇ్భశ్ యానః కుమూ 'అధిమూతరి | న్నిరెతు జీవో అతతోే శో శ్రవం? శా అథి॥ 
అర్ధము :-_ 6 వ ముక్కు*. జాలి క మలొకరమును అన్నినై పుల కదల్నునట్లు, నీగర్భము కదలుగాక ! సీర్రము 'పదినెలలు పెరిగినపీమ్మట (ద సమా స్య) బయటికివచ్చును గాంక్ట 

ఖ్ 



సా్రాతః కాలిక చేవతలు, తప్ 

౮ వ బుక్కు: గాలి కదలినట్టు;, వనముకదలునట్లు,. 
సమ్ముదము కదలునట్లు, ఓ పదినెలల వీిండవూా ! పై మాన్. 

తోకూడ బయటికిరమ్ము. 

గవ బుక్కు. తల్ర్లిగర్భమందు పదినెలలున్న కుమా. 
రుడు సజీన్రడై యేహానియు లేక, తల్లి కానందమును గలుగ. 
"జేయుచు బయటికివచ్చునుగాక ! 

-ఈ్టపసవవిథాన మిచ్చట యింతవిపులముగనేల వర్ణింప 
బడినది? ఇది అ పస్తుతముగ వర్ణి ౦పబడినదా+ దీనికిని "మొుదటి' 
ఆరుబుకు్కు-లలో వెప్పబడిన ' అతిస _ప్రవధి ” గాధకును 
సహజమగు సంబంధముండితీరవలెను, ఆసంబంధచేమి ? 
వసంత, ఉవస్సిద్దాంతములచే యాసంబంధ మేమిళవూ నిర్ధారణ: 
"ాజూలదు. ఈచివరి మూడుబుక్కులలో పద కాఠిన్య మేమీయు 
లేదు గర్భమందు పదినెలలున్న శిళువుమొక్క సుఖ ప్రసవము 
నె _పార్థన గావింపబడినది. ఈశీళు'వెవరు ౪ ఈశిశువెవరో 
పండితుల 'సేంతనరకును అగమ్యుగోచరముగ నేయుండిపోయినది. 

కాని భ్రువసిద్ధాంతము చే సర్వమును తేటతెల్లమగు. 
చున్నది. సూర్య డుభొమ్య్యూ శాళముల( ద్యావా. పృథివ)యొ క్ర నే 
ప్యుతుడని బుగ్వదము పలుతాన్సలలో ఫరోవి,0చు చున్నది. 
సూర్యుడు “దివస్పు. తు” డనియుకలదు. బు 1 164, 88.లో 
“ద్యు (లేక దివము) మనలను గన్నతం[డిి మనకాతడు మూ 
లము) ఈభూమిమనతల్లి; తండిపిండమును విశాలమగు 
సీరెండుపాతలందు (ఉతానయో; చంవో$) ఉంచెను,” 



వఏేగ8 వైదిక నిలయము, 

మరియు 1, 164, 82లో. “నూ సూర్యుడు తన తలి గర్భములో 
.నుండియె ని రుతిలోనికివోయెనుు” మరియు, “తన ననుప్ఫుల్టెంచిన 
వాడు తన్నెరుగడు; తన్నిదినరకు చూచురున్న వారి! ఆత 
డిప్పూడు గోచరమగట లేదు;” మరియు) 1, 160, 1లో, 
“భూన్య్యూకాశ ములు రెండును మసకోత్కృన్టములగు “ెంళు 

జననపా తలు ( లేక జననస్ధానములు ఫి. ఇవి వాలపవిత 

మైనవి, ఈ రెంటిమధ్య సూర్యుడు కొన్నినియముముల ననుస 
రించి. తిరుగుచుండును ”-_ఈవె వి నొక్యములవలన ముఖ్యముగ 
మూడు సొారాంశేములు "బీలు చున ష్నవి (౧) సూర్యుడు 
భూమ్య్యాకాశము లనబడు రండుపా తలలోనుండి పుట్టిన 
వీస్టునవ్రగ వర్శింపబడియున్నాడు, (9) సూర్యు డీభూమ్యూ 

కాశములమధ్య న. తిరుగుచున్నాడు; (చ) 
కొంత కాలమిట్లు సూర్యుడు మాతృగ౫ గర్భములో సంచ 
రించి, విన్నుట సి న గతిలో 'కములోనికి ఫోయెనుు, అందుచే ఖై 

తన్నిదివరకు భూచుచున్న వారి క్షాత్ర దిూదు. గోచరమగుట 
లదు. ఈరీతిగ సూర్యుని వార్షికగమనమును సిర్ల యించినశా ర 
సూర్యు డు మూత్ర ఖగ ర్భ మును". 'డీయే, న | లోశమునకు 
పోయెనని వెప్పుట బహుసులభముగును. అయిలే, యీ సంద 
రృములో సూర్యుడు “ _మాతృగర్భమందు పడిమూసములటు 
తిరిగె ” నను వాక్యమునకు అర్థమేమి ? పదిమ 'సములైన 
పిమ్ముట దీర్జృతేముడు సము[ద్రములోని! క సుకొనిపవోయెన 
నేమియర్థమో, 'భ్రేక్ష దశగ్వులు తమ వాగ్లి క్ష కస్మత్రమును ౧౦ 



పాత; కాఖిక దేవతలు, 8509 

"నెలలో ముగించిరనగ నెమియరక్థ మో___౦0యానాక్యమునకును 

ఆదియ్ యర్థము, అనగ, [_ధువమండలమందు సూర్యుడు ౧౦ 

'మూసము లే 'మైతిజముపై సంచరించుచున్న పడు భూమ్య్యూకాశ 

ములనబడు మాతృగర్భగోళమందు సూర్యుడు ౧బంవమాసములు 

'సంచరిం చెనని చెప్పుట సహాజముగ'నే యున్నదిగద. తక్కిన 
"రిండువమూసములలో సూర్యుడు వీతిజము కిందికి | కుంకివోయి 

దీర రాతిని గబ్టించినప్పుడు, సూర్యుడు దశమాసానంతరము 
తన తల్లి గర్భమునుండి సన్నిరుతిలోకమునకు నిషృా్రమింపగ 

అచ్చట కొయ్య పెచ్తులో బంధింపబడి పోయెననుటయు మిగల 

సమంజసముగ బే యున్న దిగద. కనుక, సూర్యుడు (అతిసప్ల 

న్మథ్రు తన న్ 'పెళ్ళైనుండి విడిపించవలనినదనియు, దశమాసా 
'నంతరము తన మూాతృగర్భమునుండి సురశ్నీతముగ బయట 

పడును చేయవలసీనదనియు అశ్వినులను _ ప్రార్థి చుట 
మవురింత సరళముగ నున్నది 

ఈగాధలో మన మింకను వీచారింపవలసిన యంశ 

ములు ముఖ్యముగ రెండు గలను, వానిలో మొదటిది; 
శాయ్య పెస్టేగో బంధింపబడిన సూర్యునకు గస స పవధిాయను 
"స్టార్టు నచ్చును ! వ్యధ్రియనగ నపుంసకుడు; ళ్ స ్రనపుంసకు” 

డను పర్వ అధ. వే, “షు రు 12లో 
సూర్యుడు 40 "శీకలిడుచు, ఉరుముచు, శ్వ తారుణకాంతులతో 

'వెలుగుచు భూమినెంట మహామేథమును (బృహ చ్భేపన్) 

గో”నిపోవుచున్నాడు” అను వర్శన గలదు, భూమ్య్యూకాశ ముల 



త్60 వైదిక నిలయము, 

మధ్య సంచరించుచున్న ప్పుడు సూర్యునకు మహామే ఫమున్న 

దని చెవ్చినచో, _సన్మిరులిలోకమునకు (గుంకిపోయిన ప్వు 
డాతడు నపుంసకు డయ్యెనని వెప్పుటయు. సహజముగ నీ 
యున్నది. అయిలే, సూర్యుడు స్మిరుతిలోకమునకు నోయి 

నప్పుడు నపుంసకుడు (వ్యథ, అయ్యుననియొప్పుకొన్నిను, ఆతడు 

స్త్ర-నపుంసకు. డెట్టయ్యెను ? భూమ్య్యూా కాళము లేగాక, 
అధోలోకముకూడ యీడు భాగముబుగ వభజింపబడిన ఖై 

మన మిదివర'కే చెప్పియుంటిమి. దీనిక నక (పమాణ వాక్యముల 
నిదివరే జూపియుంటిమి. 'కాన్స వానిసిట మరల వివరింపపని 

"లేదు, కనుక, బృహాన్ఫేపుడైన సూర్యుడు రాం థి గ్రాన్ల 
కస! టం... 
స్థల ప ము 

ముల మధ్య సం చరించుచున్న ప్పుడు సరళ్ళుడు లేక సప్తాళ్వు 
డెట్టయ్యెనో, అళ్లు సి రుతిలొకమందు నప్పుంసకురై పడియిన్న 

నూ 

పూడు సూర్యుడు స_ష్టనపుంసకుడయ్యెననియు. వెళ 

ఈరీతిగ ౫ వ నుండలము, 82౮ న సూ శృములోసి మొుదటో ఇ. 

'మేర్చడుచున్న ది సూర్యుడు కదమా సములు తగ ర్భమందు 

సంచరించి, మిగిలినరెండు మూాసములను ని రుతిలోకమందు 

స్తనపుంసకు డై కొయ్య పెళ్టులో బంధింపబడిఫపోయి: 

“6ల్మతిసప్పవధి” గాధ కీరీతిగ పదినెలల సు ర్యరశ్శిత" 

రెండునెలల దీర్ధ రాాతితోడను గాడిన ఊఉ శ ర్యధువమండల 
లవణమువలన సరళవుగు భావార్థ మేర్చడు చున్నది, 

న్నా 



పా్రాతఃకాలికబేవతలు, ఏరిశే 

ఈక ధాసందర్భమం దింకొక చిన్నకట్టుకధ బయల్వె 
డలుచున్నది. సూర్యుడుపదినెలలు తల్లి గర్భములో సంచరించ్చి 
పిమ్మట స్మి రుతిలోకమునకు నిష్కల)మించ్చి కొయ్య పెక్రులో 
బంధింపబడుటచే, మయొవరికిని కనుబడ లేదు. సాధారణముగ, 
దశ మాసాసంతరము శిశువు పుట్టగ నే, అందరికిని గాన్పించును, 
"కాని, యిీాసూర్యశిళునవుమూ[ తమెవరికిని గన్పడలేదు. ఇది 
మపహాశ్చర్యముగ దోచుచున్నది. ఈవిరోధా భాసమునుగూర్చి 
వెదికబువు లనేకచోట్ల చమత్కారముగ వర్థించియున్నారు,. 
బు 1, 164, 82లో * సూర్యుడు తననుపుట్టించినవానికి 
గన్నడ లేదు”. అని చెప్పిరి *, 2, 1లో... కువూరం మాతా 
యునథి; సముబ్ధం గుహా బిభర్తి నదదాతి పే | అనీక 
మస్యన మినజ్జ నాస్య ఫురః పశ్యంతి సిహితవమురతె॥౧| కమేతః 

త్వంయువ లే కుమారం ల్సీ. బిభర్షి మహిషీజజాన | పూర్వీ 
క్టిగర్భః శరదొ వవర్థాపళ్యం జాతం యదసూత మాతా ॥౨| 
యునతియగు “* తల్లి శిశువును రహాస్యముగనుంచినద్రి ఆమె 
శిన్సున్సను తంగడి ఒప్పగించ లేదు. *“అరాతితోనుండి శీణించి 
పోస్ట్రచున్న అఆతనిముఖమును _(పజలుతమయెొదుట మూడ లేదు. 
లంలో 1 759, 2లో €జీవత్రలు తమచుట్టు సంచరించుచునే 
యున్న అవుదూడను కనుగొన లేకపోయిరి.......* అగ్నిచాల 
కాలను (జ్యో దీర్ధతమస్సులో (దీరంతమః) నివసించి, 
నీటిలోనుండి పుట్టినటిడ్డవతె (అపాంనపాత్ ) బయటికి వచ్చు 
చున్నాడస్ ముగు 1లశ్త, 1-లో.__ చెప్పబడియున్నది. ఇచ్చట 



తిరగలి వె దిక్ సిలయము, 

అగ్నియన్నను, సూర్యుడన్నను సమానార్థక "ము, డ్తు తర్మధువ 
సిద్ధాంతమును, దివ్యజ లసంచార మును_్వయా" రెంటిని. ఆభఛా 
రముగ ైకొన్నచో యిీాకట్టుకధల నన్నిటిని చక్కగ విడదీసీ 
"చెప్పనచ్చును. దశమాసానంతరము ₹ తానుగన్న శిశుస్పును తు 
దాచియుంచినదనగ్య ఉ గర్మభువమండలమందు పదిసె నెలలవరకు . 

సూర్యుడు థీ తిజముపై సెలుగుచుండ్తి, పిమ్ముట రెంతునెలటు 
వీతిజమ్ము కింది! వూరి . (గసంకివోయి, (పజలకు గాన్పింప 
"లేదని భా వార్థము, 

ఈవిధనుగ న దృగ్యు [బైన కుమారు 'జేము య్యెను 0 
ఆతడు మరల "షె ప్రైకిరా' నేలేదా గ్గ అతని సెవరును " వై! కిలీనికొని 
రాలేదా ? జుఖు భుబేవత (కుమూరుని పై ( శసికొసివచ్చి మరట 
తలీదం డుల కొచ్పుగించిరట. బుభుఫ్రులు శూ తల్లితో 

గో లిక్సిది శ్ | 10, వ. అశ్వనులు వ్మ్థన , మళిశ్లీ సారణవాన్తుడను 

నసువమూరు నొస సుంగిరి అగ్వునులు * స దభా  ఆఫ్పునకు వాలుకు 

స్ మరల తే . 
నట్లు వేసిరి .క్రక థలన్నియు కుమారన 
కలుపుట సూచించు చున న్నవి, 

గ్య 

ఈగాధల్రో మాదక? వరి 0వ త్ బా | 
'జే తదుపరి పురాణములలో ఇ్లా రి ర సన్ను 
వ్యర్ధింపబడియు న్నాడు, తల్లి ఫగర్యమునుండి చ దశవ మాసానంతీర ము 
ని రుతిలోకమునకు బారిపోం న్యట్టయు, (స్కంద). 

నట్రియు (గుహూ యాకుమారసూర్యు'జే పురాణములలో 
క్ ఏమారస్వామియ య్యెను. ఈకుమారసూర్యుడు శ కొట 



పాతః కాలికచేవతలు, ॥ 8638 

మందు తనస ప్త్రమాతృకలతో, __అన౫ సప్తదివ్యజలవాహిను లకో _-పైకివచ్చి బేవసై న్యములకు (అనగ వెలుతుకునకు) 
"సీనాపతిమై చేవయానము వెట నిజయ్మపయాణము సాగిం పెను, 'బాలసూర్యుడు పగళ్ల కు నాయకుడు; అస్తైకుమూరుడు దేవై న్యములకు నాయకుడు, మరుత్తులు వృ్మృతవధయందు 
యిం దునకు సహాయము సూర్యునివిడిపించిరి; కనుక్క 
కుమారస్వామి (నినగ ఛాలసూర్యుడు) మరుత్తులకు (అనగ 
ర్యుదునకు) కుమారుడని పురాణములువర్ష్మిం చినవి, సూర్యుడు 
నృ తవధానంతరము సటినుండిపు క్టైను; అగ్నిహాడ నీటిలోనుం 
శనుంు కనుక, కుమూరస్యావి ( బాలసూర్యుడు) పురాణము అటో అగ్నకుమారుడయ్యెను. చాలసూర్యుడు వృ(తవథధా 
నంతరము సపవాహినులవెంటవ చ్పౌాను గనుక, కుమూారసాంము 
(ఛాలసూర్వ్యుడు) స్రవమాతృకలకు ( లేకమట్కు త్తీకలకు ) ప్యుతుడయ్యెను. బాలసూర్యుడు వృ్యతవథానంతరము. సము 
(దము నావరించిన కొండబిలములలోనుండి బయటికివ చ్చెను. 
గనుక కుతూరస్వామి (బాలసూర్యుడు) కొండను శేదించెను. 
అనగ ("౦ చపర్వతమును 'ఫేదించుటచే కుమారస్వామికి 
7 | కొంచడారణు ” డను నామము పురాణములలో (పనిద్ధ 
మయ్యును, మనకింతవరకుభాలును, ఈరీతిగ బయ ల్వెడలిన 
కుమార స్వామి చ్ రిత్రముసకుతదుపరి పురాణములలో నశేక 
చిలనలు పలవలు పుట్టినవి, వానితో మనకిప్పుడు పనిలేదు... 



లీర్రశ్మీ ॥ వై దిక్ నిలయము, 

మానము అశింనగాధలతో బయ ల్వెడలితిమి. స్తవ 
గాధలో నున్న “'దసమాస్య”యను పదము వేతను, దీర్ధతముని 
గాధలోనున్న “ దళచుయుేగ ౫ యనుపదము చేతను ఉతర 
(ధువమండలమందలి పదినెలల సూర్యరశ్శి సూచింపబడు చున్నది. భుజ్యు, చేభు బు(జూళ్వ, గాధలనుబట్టి ఉత్తర్మథువ 
మండలమందలి మూడు, పది, నూరు, దినముల దీర రాాతులు 
సూచింపబడుచున్నవి. ఇదిగాక, “సూర్యుడు గా భొంధ కార 
ములో సిద్రించుచున్నాడు” * నిరుతియొడిలో. ఇరుండ్తి 
యున్నాడు”. అను వాక్యముల చే పే మంతర్తువందు శీణించి 
పోయిన సూర్యుడు గాక, "కీవలము కటికచీకటిలో పడిపోయిన. 
అనగ, దీర రా_తికాలములో వీతిజము[కిం వికీ (గుంకిపోయిన 
(భువమండలసూర్వు జే సూచింపబడుచున్నాడు. ఈరీతిగ్శ 
అశ్వినగాధలలో సి (వపథానాంశములన్నియు (భువమండల ద్ర్ధ 
ర్యాతినే సూచించుచున్నవిగాని శీతకాలమందు. శీ ది 
పోయిన సూర్య తేజమును సూచించుట లేదు, 

బాశ సూర్యచ్యకము *__ 
ఉర్తర్మ ధువమండలమందు సూర్యరళ్ళి రగా ౧౦మాస ములుండు పబేశములను సూచించుటకు అదితి, నవగ్వ్యృదశగ్వ, 

స ప్త్రవధ్ధి, దీర్ధతమాది గాధలను వివరించితిమి. ఇవిగాక, 
౧౦ మోూసముల సూర్యరళి శ్రనీచెల్పు (ప ల్యేక సోరగాఫ యిం 

_ కొకటి గలదు. ఇం్టదుడు సూర్యచ మును దొంగిలిం వెనని 
' యిఠంశకోకగాధగలదు, వృతుని సంహరించి, జెలుతురును మెకి 

శ్రా. 



పాత్క'కాలిక్ష చేవతలు. ౯ లి6ిర్ 

తీసికానివచ్చిన వాడు యిం దుడు, అదిగాక యిందుడు 
సూర్యునకు (పతిచోటను మి తుడని వర్మంపబడియుండగ, అతడు సూర్యచ్నకమును దొంగిలిం చెనను మాటకు అర్థమేమి? 

సూర్యరథమున కొక్క_శ్రు చ్యకమున్నట్లు బుగ్వేదము 
"చెప్పుచున్నది. -ఈ యొక్క--చ కమును యిం దుడు దొంగిలిం 
చినచో. సూర్ష్వగమనము పూర్తిగ నిలిచిపోవలెను. కనుక యిచ్చట సూర్యచకమనగ సూర్యుడే యని చెప్పవలెను. 
వ్మాదు ససూర్యచ కమును దొంగిలించి, దానితో నేవివేను 
ను  ఇందుడు సూర్యకిరణములణతో రాక్షసులను దహించై 
నసి బు 111, 199 -- చెప్పుచున్నది. కనుక, సూర్యచ క హావ ణమును న్ఫ్రతవధయు యీకకాలమంబే జరిగినవనుట 
స్పష్టము, కాన్సి, బిుచ్చట నొక విరోధాభాసము తటస్థించు 
చున్నది సూర్యుడు అంధకారములోే పడియున్న ప్పుడు, 
యిందు ఉసూర్యభింబముతోడ న్స ఆయంధశకారమును బేదించి 
"సటుతురును మ్రైకిల వ్ప్పెనని యెట్లు చెప్పవచ్చును, సూర్యుడున్న నోట చీకటియుండజాలదని మన మిప్పుడు తలంచుచున్నా ము. 
'కాస్నివె దికబుమషుల్టు తలంప లేదు. సూర్యుడు వీతిజమ్ము కిందికి భల 

న సూర్యుడు అంధ కారములో పడి 
యున్నాడు (తమసి శ్నీయాంతం) అని వ ౦చిరి, సూర్యుడు 
చృతిజము కిందికి (గుంకినప్పూడు అంధకార రాషతనులు వచ్చి 
అతని 'పజస్సును హారించిరి. అంతట, ఇం దుడువచ్చి సూర్య 



866 వైదిక నిలయము, 
చ్మకమును ఆయుధముగ ధరించి దానితో అంధకారరాతను లను హొతమొనర్చి వారివే వారంపబడిన సూర్య లేజస్సును వురల సూర్యున కీవ్పీం చెను. ఇచ్చట నూర్యచ్మకము (బంబము), సూర్య కేజస్సు ఎ అనునవి '5ెళ్సు భిన్న పగార్థ ములుగ (గహింపవ లెను, సూర్యచ కముచే రాతసనులు హాతులైరి అంతట వారు దొంగిలించి సూర్య లేజస్సు ( వెలుతురు) మరల సూర్వ్యునిబాం చెను. కనుక, ఇందుకు సూర్యచ్యకమును నిలివీ చానిని గిరగిర (తొప్బి, అంధకాళా చృతమైయున్న అధోలోకములోనికి విసరి'చేస్రనన బు 1, 17, కేకే చెప్పుచున్నది. అనగ, ఇందు డిెచకమును అంధ కార రాతసులపై (శ'యోగిం భెనని తాత్పర్యము. 

కొని మా క థాసందర్భమున, మన మింగను వివాగించ వలనీన |పథానాంగ వింకొకటిగలదు:__బు 171, 1, 8ను వమచారింతముం 

త్వమ్ కు'న్పేస అభిళున్ష్యం యింద 
1 అళభువమ్ యుధ్య £ కుయవం గవిస్లై 
దళ పవిల్వే ఆధ సూర్యస్య 

8 ముష్యయస్ చక్రం 4 అవివే గ) రపాంనీ!_ 

శ్ర 

ఇని కెండును “శుష్ణ*ను 
* వర్ణించు విశేషబములు.. 

వ కఈయనంజు పంటల 'నోశనముశేయువాడు, 
8 ముష్యయస్ దొంగిలించ్చు. ల్యే వారించు, 
జ, ఆవివేజనాళనమునోయుట, 

కర్ అపొంసి జతి పత్తులు. 



పాాతః కాలికచేవత లు, వ్67 

మొదటి రెండుపంక్తులకు అర్ధము: ఆ ఓ యిం దా శే 
సివ్చగోవులను విడిపించుట మై. “కుత్చ* తోకలిసి అళశనాతుళు 
డును, పంటల నాళనమువేయువాడునునస్తు శుష్టతా (నతు 
నితో పోరాడుచున్నావు. ఇంతవరకును - దీనియర్థము సరళ 
ముగనే యున్నది.___ 

ఇక చివరశరెండుప ంక్తులు బహి క్రీష్టముగ నున్నవి;___ 
“దశ పపీ లోయను పదమును వదలివేసి. చూచినచో స్ప 
సూర్వచ్యకమును హరించి విపత్తులను నాశన మొనర్చితివి”_ 
అని అర్ధము లేలుచున్న ది, ఇంతవరకుబాగుగనేయున్నది, మన 
విగ “దళ్యపవిత్వే? యను పదమునకర్థము లాగవతఅను. ఈ 
గాధ నేవర్షింపుచు 1% 16, 12 లో శుమ్టుడు పగటియొక్క. 
'పవీత్వ” మందుచంపబడెను--(అవ్నాః ( వపిత్వేనిబర్నీ 8) 

అనియన్నెది. కనుక, యిచ్చట, 'పవిశ్వేయను ₹2 ఛబము కాల 

మునుసూచించుచున్నది. మరియు * 81, 7 లో__ఇందుడు 
_వపీత్వ" మును చేరి గ(॥ పపిత్వంయా౯ా) శుమ్హుడ్ ముజొనర్చు 'దుండగ 
వలను నిలిపి పసను.___అని యున్నది. 

కనుక్క 1, 81) 8 లోనున్న “ దశ పవిత్వే ౫ 
1 16 12. అన్న! సవిల్వే క 

1 81017 44 ోీ (పవీత్వం యా౯ా ౫” 

ఈమూడింటిలోనున్న * _పవీత్వ ౫ శబ్బములకన్ని టికిని 
ఒక'ట యర్థము ెప్పితీరవ లెను, ఈయర్థమేవె- పండితులు 



వ్68 వెదిక నిలయము, 

స్పష్టపరుప లేదు. పలువ్రరుపలురీతులుగ చెప్పిరి. కనుకు ఫఛానము 

స్ఫుటముగనున్న మరికొన్ని వాక్యములను పరిశీలించిదూతను, 
71 ఉం ఉం సల్ 1, 29 ఉలేదాసీం భగ వంతఃస్యా మోత 
_మపిత్వ ఉతమభ్యే అచ్మోం | ఉతోదితా మఘవళ సూర్యస్య 

వయం దేవానాం సుమితే "స్యామ్॥వుము త్వా సూర అదిజే మమ 
మధ్యం దినేదినః |! మమ (పీ "న్వే అపిశర్వ శే వసవాస్తా 

మాసో అవృత్పత్ ॥ * (_పపీత్వే ౫ ఛబ్బ్దము. పగటిగా 

(పధమ (ఉదితా, ) మధ్య ( మభ్య ఇ ఛెాగములక ౧ శు భిన్న మె 

నదిగ ఇవెప్పబడినది. కనుక, గ పవీ శ్వ” యనగ పగటిగుొ ముక్క 

శచరమభాగమను ఛావముస్ఫుటముగ 

ధరుడుకూడ యీసందర్భమున “పసి ల గలు యనగ స పపతచే శ గా 
లేక “అ సమయీ” యని యర్థము ే నియు న్నాడు. | 

మును బట్టి చూచినచో 11, 16, 12-నకు “ుమ్లుడు 

యొక్క చరమభఖాగమందు చంపబణజణిొ నసి 'బేలుచున్న ది. 

కనుక్క 1, 81, 8 లోనున్న “దళ్యవవీత్వి” అను పద 
మునకు “*పదింటియొక్క చరమభాగమందు”ొ అని అరము 
చెస్పీతీరవ లెను. (అనగ పదినెలలయొక్క- అంతమందు, స; 

హింసకు. దళ, వా యను రెండు ౩ స్వతం్యతశబ్ల 

ములగ పించే పండితులకు దీనియర్థనము బోధపడ 



(24) పాతః కాలిక బేవతలు, 869. 

యేుకసమాసముగ (గ్రహించి అర్ధము చెప్పుచున్నాను. 
'పదపాఠ మే కుద్దమైనదానినిగ మనము [గహింపవలసీనపని 
"లేదు, చాసిలోకూడ తప్పూలుగలను, అందుచేతనే, శాయనా 
ఇార్యుల వారును, యాస్కా-చార్యులవారును కూడ. అచ్చ 
టచ్చట కొన్ని పదపాఠములలో సవరణలు చేసియీ యున్నారు. 
"కాన నేనిప్త్పూ డవలంబిం పబోన్చ పద్ధతి (కొత్తదికాదు సనా 
జమును, సరళమును నగు భావార్థము కుదరనప్పుడు పదపాఠ 
చుందు సవరణచేయుట సాం్యపదాయకమే మయొయున్నది. ఈ 
యర్సమును గ్రహించినచో, మనము చర్చించుచున్న స్లోర్ర 
ఛాగమున కీరీతైిగ అర్థము "తేలుచున్నది. 

ఓ పదింటియొక చరమ ఛెౌగమందు సీను సూర్యచక 
మును హారించ్చి విపత్తులను నాశన మొనర్చితివి ఈ 
వాక్యము 'ససన్షనధాకాలమును సూచించు చున్నదనుటకుసం బే 
హాము లేదు, ఇక్క *“పదింటియొక్క చరవమఛాగమొ”నగ అర్థ 
మేమి ౪ పదియనగ, పదిదినములా ? లేక పదినెలలా ? పది 
దినము లనుటకుఏలు బేదు. అట్లయునచో మనువ్దవధ (వృత 
వధ) కది వనముల కొక పర్యాయను జరుగుచున్నదసి వెప్ప 

వలసివచ్చును. కనుక మనము పదిమూసములనియీ ఇెప్పితీర 
వలను, పదిమూసముల చివర ఖాగమందు (దశమాసాంత 

మందు) “సున్ల' వధింపబజెను, ఈరీతిగ, “దశ పవి ల్వేగోయనగ 
“దశ వూ సాంత మందని యర్థము నిర్ధయిం చితిమి. దీనివలన 
నృతవధా కాలమును, సూర్య చక్ర హరణకాలమును నిర్ణ 



వ్70 "వదక నిలయము, 
రె 

యింపబడుచున్నవి. -ఈనిర్దయము మన మిదివరకుచేసిన నిర్ణ 
యముతో సర్వవిధముల సరిపోన్సచు నేయున్న ది ఈగాథకూడ 

పదిమవూసముల సూర్యరశ్మిగల (ధువమండలము సె సూచింపు 

చున్నది. 

ట్ల విమ్లుని తి/పాదములు, పయ 

(భువమండల లతణములను దెలుపు గాఫలు మరికొన్ని 

గలను. వాసినిట కుష్తముగ వివారింతము వాసిలో మయొదటిది 

విమ్షుపాదములను గూర్చి వెప్పుచున్నది. విష్ణుని (తిపాదములను 

గూర్చి బుగ్వేదమందు పలుతానులలో -పీర్కొనబడియున్నది. 
ఈ పాదము లెచ్చకచ్చట నున్నవో పండితు లేకగీవనముగ 

ఇెప్పియుండ లేదు, పలున్సురు పలురీతులుగ వెవ్చియున్నారు. 

సూర్యుని ఉదయ, మధ్యందిన, అ స్త్రమయము బే యా మూడు. 

పాదముటుగ వర్జింపబడనవసి మొక్స్సి ముట్లు సు కండిచును తలం 

చుచున్నాడు. ఈ విష్టుపాదములే పురాణములలో వావున 

పసూర్తియొక్క. మూడడుగులుగ వర్శింపబయున్నవి. ఇచ్చట 

విమ్టుడనగు సూర్యుడని పండితులందరును ఒప్పుకొనియేయున్నా 
రు, దీనిని గూర్చి అభి పాయభీదను లేదు. కాని, యానుూడు. 

పాదములును సూర్యుని దైనికగతిని దెలుపునా ర బేక 

వార్షిక గతిని 'చెలుపునా యను వివయయొ పండితులు 

భిన్నాభిపాయ్యులైె యున్నారు “ఈ "రెంటిలో నేయభిపా 

యము సరిమొనదో మన మిప్పుడు నిర్ణయింపవలసీ యున్నది. 
“ విష్ణుడు నాలుగుపీర్ణతోనున్న తన లొంబదిగ్యుర్రములను. 



పాంతఃకాలికబేవతలు, ప్రి] 

చకాకారముగ పరుగె త్తించుచున్నాడు ” అని బు 1055, 6. 
చెప్పుచున్నది. దీనివలన బఒక్క-క్క-డానిలో తొంబది దిన 
ములుగల నాలుగు బుతున్చలు ( మొత్తము 90)(4=860: 

దినములు సూచింపబడు చున్నవి. దీనినిబట్టి, సూర్యుని వార్టిక 

గతియ్ విష్ణు కార్యములకు మూలాథారముగ నున్నదసి స్పష్ట. 
ముగుచున్నది, అదిగాక, పిస్టుడు యిం[దసఘిడనియు, వృ[తవధ 
యం దాతని శెంతయో సపహ+యము చేసెననియు బుగ్వేద 
మందు పలుతావులలో వర్ణింపబడియున్నది. | 1 18, 119. 
1 1560, ఉం ౪1%, 99, 4, ర్ |, కనుక, వృతవధకాలమందు 

విష్ణువు అధోలోక సముదమందు, యింద్రునకు కుడిభుజమై. 
నిలుచున్నాడనుట స్పష్టము. కనుక, విష్ణుని మూడు పాదముల 

6 నొకపాదము అధోలోకసము[ దమం దుండితిరవ అను, 

అందుచేతనే యీ మూడువష్టుపాదములలో "రెండునూ తమే. 

మూానవ్రులకు గాన్బించుననియు;, మూడవది పళుపత్వ్నూదులకు 
గాని, నరులకుగాని గాన్పించదనియు బు 1, 155, 5__ చెప్పు. 

_ చున్నది. ఈఅధోలోకము చీకటిమయముగను, జలమయముగ 

నుండి నరుల కదృశ్యముగ నుండునని మన మిదివరశే చెప్పి, 

యున్నాము, కనుకు యాయథోలోకమందున్న విమ్హుపాదము. 
కూడ మన కద శ్యేముగనే యున్నదనుట ససజముగనే 
యున్నది, "వేయేల, సూర్యుని నార్సి కగమన మే మూడు 

విన్షుపాదములుగ వర్షింపబడినది, సూర్యుడు వీతిజము 
పెనుండి (ప్రజలకు గన్పించుకాలము వమ్లుని రెండు పాదము: 



వ72 "ని వక సిలయము, 
రు 

అగును, తదుపరి సూర్యుడు శృతిజము (కీందికి (_గుంకివోయి 

దిర్ధ రాతిని గట్టంచినప్పుడు అదృశ్యమగు న్న్లుని మూదవ 

వాద మేర్చడుచున్నది* ఈ మూడవపాదమం దే విసు డిగ్టాదు 

నకు న్య్యరైవథయందు సహాయము * లేసెను. 

యువపు రణ న తిథి 

నాడు (పారంభ మమ్యొనసి యిదినరకు ని యించి యుంటిమి, 

దీనివలన మామూరు అ” సెలల సూర్యరశ్నా 

ర్యాట్రియు నూచింపటగడు సు చున్నది ఏ సల సూర్యర శ్శి య 

విసు మునర్తు (సూ ర్యున నకు) “జెండువాదములగును యీపాదము 

లందరికిని గాస్నించును. “౫ సలల ద్ర్ధ్స రాజి మే విస్తున రు 

-(సూర్యునకుమూడవపాదమగును * సడి యొవకికిని గన్చింపదం, 

1యయ్రు 1 నెలల సర్గ 

జీ 
ఏీమ్షువ్చు సంనత్సరములో ౫ నలటు నిం చున సి పురాణములు 
ర " 

చెప్పుచున్న ని, పీసివనటన కూడ వూసముటి న్గ్స్ రొ య్ 
స 

'సూచింపబ చున్నది న్న్దువు స సము ద (న్న మధ్యమం: ను వ. 

పర్యంకమందు స్మిదించునట, ఈ సముద "ష్సే అధ కోన మగ 

దున్న దిన్యజల (ఆపి సముద్రము యా అహి' య వృతా 

'సురుడు; యూ సని దసంనత్పగ వ ముయొక్కు చరమబాగ మగ్గు 

ఖు సీం చముుంతముం బేజరుగును, వి న్గు సి సొలు'సమాూాసములని సద యు, 

'అతనిమూడవపొదమును... ఒెకభఛావమును'వెలుపుచున్న వి,అన గ్ 

ఏనివలన ఉ్త త్రర్యధువముండల దీర్గ రతి (5 మాసముల స్ర్గ్హ 

ల్ కాని యిటీవల (ప్రబలిన వా న్లో 'సండితు సవం 

వర్ట కాలమునకు మౌర్చిరి, ఇది పొరబాటు, 



పాత ॥ కాలిక చేవతలు, ల్ర78: 

ర్మాత్సి సూ చింపబడుచున్న ది. [గీకుగాథలలోకూడ “వివ్రియ౯” 
అను బేవత వీతకాలమందు న్నిదించి, "వేసవికాలమందు పసి. 

చేయునట |! ఇ ట్రికథ యే ఐరిషుగాథధలలోకూడగలదు, ఇవన్ని 

యు ఉ త్తర్యధువమండల దిర్ధ ర్మాతినే సూచింపుచున్నవ్, 

ఈ పొరాణికగాథ నటుంచి, యాయర్థమునే 'చెలుపు. 

యింకొక -వె దికగాధ నె ల్సిశొందముం బు +11, 100, 6-లో. 

విమ్హనకు ని పిపస్ట” యను అన్నీ లనామ మొకటి [పయోగింప 

బడీనది. “నివివిష్ట ౫ శబ్దము అక్ష లార్థమును డెలుపుచున్నదని. 
(కుత్సిశాన్టీయం) యాస్కాచాడ్యులవారిక పూర్వులై న పప 

మన్యవ పండితులు చెప్పియున్నారు. “లికి విషమే” యనగ,____. 

“శప ఇవ ని ర్వస్ట్తః ---మేధ్రమువ లె కప్పబడియున్న__ 

అసిగాస్కి లేక * 'అృపతిపన్న రళ్ళిః” _ కాంతివమూాసిన -_అనిగాని,. 

రెండుపధముజుగ శాయనులవా రర్థము జెసియు న్నారు. అయి. 

నను యీాబూతుపదమును విష్ణుమూ రికి (పయోగంచుట, 

కష్టము లేక శాయనులవారు నిపివ్టన పదమునకు యింకొక 

మంచియర్థమును గల్పింపజూచిరి, గల పిపిస్ట్ర” యనగ; “ఎవని: 

కిరణములు (శిపయః ) (పదర్శితమగుచున్నవో (ఆవిజ్ఞాః). 

ఆతడు శిపినిష్టుడు!” ఎవడు 'తేజోమూ దర్తిగ వెలుంగుచున్నాడో 

అతడు నీవీ పివ్టుడని వ“వాయనులవారొక మంచియర్హమును గల్పిం 

చికి. కాని, సాయనుల వారు తమయసాధారణ పజ్ఞచే 'సెంత: 

యత్నించినను '“శిపివిష్ట” శబ్దమున కిప్పటికిని అల్ల సృలార్థమే 
సంస్కృత వాబ్బయమందు స్థిరముగనిలిచియున్నది. “లిపివిష్ట” 



పశ "నె వక నిలయము, 
రెం 

యనగ “-వెం్యడుకలు రాలిపోయిన” బేక “కుదుర్చుటకు వీలు 

లేని చర్మరోగముచే వాధపడుచున్న”. యను అసహ్యార్హ 
మిప్పటికిని సంస్కృృతమందు సివిచి యుయున్నది, శ్ అనిన యనగ 

“సననః ౫” అసి అర్థము చెప్పీ షి గే ల్శిీయ సంహితా కారులుకూడ్త 

విమ్ణునకు మంచి ఫేరు బెట్ల జూచి, కాన్ని యీాయత్నము 
లన్నియు నివృలములయ్యెను. ఈపదమిచ్పఃఎక్షీన ఎ కీ కుత్చి 

ఆార్భి యము” ౫జీ (బూతు మూాటగ నే) (గ "*౦పపడు'ున్వ ది, 
పిమ్షున గఅల్లీ అమైన ఫేశ్ళైవ" శ్చెనో గాత ముగాక్ష! బు 1%, 

క్ 6 6లో భక్పుడనగు జను... మాతచినమున “బిల్లీ ?వీవిష్ట” యను 
నినాముమును భజంచుచున న్నాను బలహీనుడ నగు నీను 
ఒశలవంతుడవగు సి సన్ను కొనియాడుచు న్నాను... సీపీళో కమున 

కావల, అధథధోలోశమందు సివసించుచున్నావు. (మీయాంత్రం 

'అస్యరజసః పరాక్రి “ఓవిస్హు ఇ] సీను * గోన్సీపి ము” శనసి న్ ఫ్రచె ళు! న. 

శొనుటలో త శృమియున్న ది? యుద్ధ మందు న్స్: ఫు మూగు' న 
మును ధరిం చియున్నా! న్దుగనుక యా "పేషవమును (వర్చ% 

'మూదృ ట్రనుండి దాచకుము.”.. అను నర్జ్ణ నగ లదు.“ ఈళో కమున 

కావల” “అథోలోకమందు సివనించుచున్నాన్హ (రజసఃపరా 
3). అను మాటలవలన యిీముక్కు. ౬ స్టా తయు 
రే నన లవుగుచున్ని విస్ణు స్ 

"ఆతనిక్షీ గలివీవిష్ట డను ననీ 6 'భేయము గలిగెను, గాఖాం 
భశార పూరితమగు సలోకవ గ్ల మునక పోవుట విసన 
నల్లని యావరణములో మూనికొనిపో యును. అందున 



పాంతః కాలికజేవతలు. 875 

శప్లివిస్టుడు. (మ్మేఫమువలె మూసికొనిపోయినవాడు) అను 

బూతుశ్తే సారు వచ్చెను. “ఈ అల్పీ లనావముముచే న్వు సిగ్గుపడ 

వలసిన పనిలేదొని భక్తుడు విన్దునితో చెప్పుచున్నాడు. వల 
ననగ యారూపము, అధోలోకమందు అసురులతో పోరఠరాడ 

నలసి వచ్చినప్పుడు, తాత్కాాలికముగ ధరింపబడినబే గాని 

శాశ్వతమైనది గాదు, కాన దీని విషయమై, యొువరును 

అసహిించుకొానవలసిన పనిలేదని విష్ణుభక్తుడు తలంచు 

చున్నాడు. ఇప్పుడు యుద్దము ముగిసినది గనుకు “నీ నిజ 
స్వరూపమును (నర్చస్) స్వ్కు మయూపవలసినదసని భక్తుడు 

వ. ౦చుచున్నాడు. ఈ బుక్కు-నకు నిజమైన అర్హ మిది. 

సూర్యుడు (గ్ సృతిజలముపై వముహాలేజోవంతముగ 'వెలుగుచున్న 

పుడు * బృహచ్ళేపడుగ వర్టింపబడెను. కనుక, అథో 
లోకమందు దీర , కొలము పనే తేజుడై. గాఢాంధకారములో 

మునిగీయున్న ప్పోడు సూర్యుడు క విష్ణుపడుగ వర్శింపబడుట 

సమంజసముగ నే యున్నది. దినితై విష్ణుముూ- రిగాని, విమ్షు 
భక్తులుగాసి సిగ్గుప పడవలసిన పని యావంతమొనను లేదు. తదుపరి 

(పబలీిన పురాణములలో యిఫావమునే | విష్టుమూ ర్రియొక్క_ 

న్మిదగ వర్ణించిరి. నిదయన్నను, రోగమన్నను ఒక్కు 
శావము. విష్ణుమూూర్రినల్ల ని యాచ్చాద నమునుధరించి పాతాళ 

చోకమునకుపోయి్యిి. అసురుల నెల్సిచపై తనమూడవ పాదము 

నుంవెనన్నను, లేక నల్ల నికవచమును ధరించి వ్మతవధయందు 

యిందునకు సహోయమువేన సినన్నను ఒకే భావము. ఈకధ 

అన్నియు ఉ _త్సర్మభువమండల దీర్గ స్సర్యాతినె దెలుపుచున్నవి, 



ఏ76 "వెపక నిలయము, 
రా 

విమ్సునివలెనే యీవిశ్వమునం౧తను చుట్టివచ్చుచుండు. 
తదితర చేవతాస్థానములను పరిలీలించి; వరాచినను మూసిణాం 

స్ 
తే (్రువపడుచ న్నది. “సవ్మిత” యను. 'బేవత [పపంచము. 
నంతను (రజూంస్స) చుట్టివచ్చును. సవి. టి కి మూ ధులో కములు 

(ద్యానః) గలవు. ఏీనిలోళెండు ద్వరనున్నవి;ి మూడవది 

యమలోకములో నున్నది (అనగ 'అధోల। కముందున్న ది.) 
[(పపంచమును చుట్టివచ్చు "కండవ దేవత అగ్ని. అగ్నికిమూడు 

స్థానములుగ లను, మొదటిది సము దమగ దం కుండవడి డిప్ 

యందు; మూడవది నీటియందు (అప్పు) అగ్ని తేజము (తివిధ 

మలు) అగ్ని తిశిరుడట. అతనికిమూడు నాలుక € లు న్న వట అగ్న్న 

యొక .మూదవస్థానము ఒక్క; విష్ణుసకుమూ[ త్రమే తెలియ 

అగ్నిరీనయార్య (ఉపను) పాదముల" ఫో భవి తయులను గ నో 'వులను 

కాపాడుచున్నాడని బు 1%, 8, 8 వెప్తుచున్నది ఈ న్నన 
పిన్టుని యూర పాదనర్ణ నముల్" సరిపోవుచున్న ౬ దు ష్తునగ్య 
పళ్లుసి యూర్డ్స సపాదమునుండి అని ప్రవాహ 
చుననియుు యీ పాదమందు గోన్సలున్నవనియు 1, నీతీ 
5, 6, చెప్పుచున్నది. ఈవిధముగ నగి పదము లును, విష్ణు 
పాదనులును ఒకేభావమును 'దెలుపుచున్నవి, ఇచ్చట అగ్ని ట్ష 
యన్నను; విమ్ణుడన్నను సూర్యుడని ప అర్థము. క 

వ్లురే గాక్ష అాచులుకూడ _(వపంచమును, చు వచ్చుువా జీ 

(పరిబ్బ౯్భ, వఏీరికికూడ మూడుస్థాన ములు గల, ప్8ి రథము 

* ము త (మ న సాాంి 
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యా మూడుస్థానములందును సమానముగ'నే (సమానరకో 

జనః) వోనును, ఈ రథమునకు మూడుచ కము లున్నప్ం 

వీనిలో మూడవ చృకము యొవరికిని గనపడకుండ యొకానొక 

రహస్యమైన గుహయందున్నదట. ఈవర్షన విష్ణుని మూడవ 

పొదవర్షనత్ సరిసోవుచున్నది. -ఈరీతిగ (పపంచమునంతను 
చుట్టవచ్చు 'దేవతలందరియొక్కం తృతీయస్థానములు ఒ శేరీతిగ 

వర్శింపబడియున్నవి. ' కనుక, యితృతీయస్థానము (లేక 
పాదము) అథధోలోకమునే సూచింపుచున్నదనుట “శ3ెంతమూ 

(తమును సంచేహూములేదు. అందుచే, ధృవమండల దిర్ధ 

రాతి! మరింత బలమైన (కనూణము దొరుకుచున్న ది. 

క త్రిత ఆ_ప్త్య స 

సంవత్పరమును మూడుఫాగములుగ వేసి యీామూ 

టిసి మూడువిష్టుపాదములతో ఫోల్చియుండిరి, మరియొకచోట, 

యీమూటిని ముగ్టరుఅన్నదమ్ములుగ పోల్చిరి, ఏరిలో మొదటి 

యిద్దరునుక లిసి మూడవవానిని చీకటినోతిలోనికి (తోసిరట. 

ఈ కథయే బుగ్వేదములో “తితఆ ప్త” కథగ ఇవెప్పబడి 

యున్నది. ఇదిగాక శజాయనులవారు “శాట్యాయను”ల కథను 

వెప్పీయుండిరి.. ఏకత) ద్విత, తత, _ అను ముగ్గురు లన్న 
దమ్శులుగలరటు మొదటియిద్దరుకలిసీ మూడవవాడగుో తిత” 

ను చీకటిగోతిలోనికి (తోసిరట. వా డచ్చటపడి మొర వెట్టు 

శానుచుండగ _బృహాస్పతివచ్చి వానిని మై కిలేవదీసె నట, 

బుగ్వేదమందు పఏకత_యను పేరులేదు. కాని, ద్విత; (తిత,-ల 
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"భేర్దుగలను. (తీత - అనగ మూడవవాడనసి యగర్లము. ఈ లితి 

కు “ఆ వ వవాడు, బేక్ సీటిలోనుండు వాడు. 

అను విశేషణము వేదనముుదుగలదు. ఈతడ డు, న లత్వధి యందు 
యిం దవురుత్తులకు సహాయము చేసెనని బుగ్వదన పలు 

తాన్సలలో పప్పుచున్న ది. ఇదిగాక, యీాతదొక  కూపమందు 

పడినట్లును, యాతని హొుురవిఫి, బృహాస్ల స్పజినచ్చి ॥ మై గ్ గిన 
కాపాడినట్టును బు 1, 105, వెప్పు దున్నడి. ఈ సూ్షామం ందొలి 
వర్థననుబట్టి యీ గతిత” యను నాతసికి : సతి 

సంబంధ మున్నట్లును, దురద ఎప నన్ మున య. +. వడియు 

న్నట్లును 'తెలియున్నది. _తిత' మొసం సగ్ధానము, విస్టుని 

లృతీయపాదమువ లెనే, యమెవరికిసి గాన రాకుండ రిప స్యముగ 
నున్నదని 14, 108, 2 పెచ్ప్చుచున్నది. ఈక జీ కీ నూ చిన్నగ 
పారనీ (గ్రంథధమునూడ వెష్వు, చున్నది. ఇకెక గ. మేమనగ 

య శ్ర తన * (అనగ, (ఏళ) అ అఫోతోన 
ఫోరాడున ప్పున! తన | =. 

వచ్చెనట, ఇదిగాక, ఐరిషు. భామయందు 
ఓ తియశీ అనగ సము(ద్రమని . సిదిసాడ మున 

సిద్దాంతము నే సూచించుచున్నది, 

ఫు యు న. జో టి బట్టీ 

ను రాిసుసిత' 

హత. అల 
న. స్నో ఏక్” ని 

క! పండితలోకమునకు ఉల్హ ఫై * 
నందును యి కథయొక్క భా వార్థము న 

కా లదు ఈజీవకకు రత” (మూడవ పొడు). అశు ఏ సంఖ్యా 
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కాన్సును _తితశబ్దము తప్పనియు, “తృత”ళబ్దమే అసలు సరి 
మైన మాటయనియు వమూక్సిముల్లరు పండితు డూహించు. 

చున్నాడు. “తృత”శబ్దము, “ర్యూ=దాటుటొయను భాతువ్ర 
నుండి యుత్సన్నమగును కనుక, “తృతియనగ, సము ద 
మును. దాటుచున్న _ సూర్యుడని మాళక్చిముల్లరు పండితు 
చూహించుచున్నాడు, (దీనిని “తరణిొయను సూర్యనామ 
ముళో పోల్చవచ్చును.) దీనివలన, నిత్యమును సము[దమందు 
(గుంకుచుండు సూర్యుడు సూచింపబడుచున్నా డని మూక్సి 
ముల్లరుగారి యభిపాయము. “తితొయుక్క నివాసస్థానము 

అంతులేని గాభాంధ కారపూరితముగ నున్న ఆ సముదమే 
యనియు (అనారంభణం తమస్) దీనినుండియే అతి, వందన, 
“ఇొంందలగు జూ తిగ్రేవతలు నిత్యమును బయటికి వచ్చుచుందు 
రవియు మాక్సీముల్లరుగారు (వాసియున్నారు.. -ఈ వాక్య 
ములో ____% నిత్యమును ” --- అను ఒక్కమాటను తీసి 
"వేసిన-వో సర్వమును మాకు అంగోకార మే. (ధువసిద్ధాంతము 
శెిలియనందున మాక్సీముల్లరు గారు గురికి ఒక నూలువాసి 
తప్పిపోయిరి. సంవత్పరమును మూడు ఫాగములుగ చేసినచో, 
మూడవ భాగము (ధువమండలమందు దీర ర్యాతిగ నుండును. 

దీనినే ఒక 'దేవతగ పోల్చినచో యీబదేవతకు “తితొ యను 
నామము సార్థకమగును. తదుపరి వర్ధనమంతయు. తూచినట్లు 
సరిపోన్తను. ఈ సంఖ్యావాచకనామము ఒక్క వేదమంటదే 
గాక్క పారశీక (గ్రీకు, ఐరిషు (గంథధములలో నై తమున్న ప్పుడు 
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దీనిని తప్పనుట బలు సాహసము, ఒకానొక కబ్లములో 
నంతర్జర్భిత మైయున్న భా వార్థము బోధపడనప్తుడు మప్తాా 

పండితులునై త మెన్ని పాట్లు" బడవలనీవచ్చువో.. వీనిని బ్య 
మనము (గ్రహింపవచ్చును. మాక్చిము ల్లగుగారికి దయా (భువ 

న్ ట్ద్ం త వ్ర లర త్స స. (తమై న లిన యు నః 

మున కొడిగట్టవలనీన పనియుం జౌడిది కాసు 
వో వ. గ్ ట్ న న సా ల. 'స 

ఖా 

దిన్యజలమునుగూర్చి ెష వలసిన 
వెప్పీయుంటిమి. కనుక్క యిజలజీవతణము క్క. ఆ స్వరూ సస్య . 
వముల నిచ్చట క్టుస్త్రముగ మరియొగసారి వివరింపెదను. *| 
జము కిందనున్న అభోల్రగ ము తల్మకిందుగ బోగి ౧చిన 
వ లెనున్నది. ఇది జలవూరితమును, గాంధి కాం ఏ... 
వైయున్నది. కనుక దీనికి అంతు లేని చీకటి పడే జేసి మని 
అడుగు లేనీ సముదమసియు. యం."పుర్లు వ్చను, ఈసమ్య న ము 
చుట్టును పర్వతపం క్రి గీ యొకటిగ లదు, తిర గర్గ ం లోక్ ము 
లను వేరుబరచుశాతినోడగ యిీపర్వత పం శీనంచనచ్చును. 
ఈపర్వతపం కిలో కాన్ని; ఏలములుగ లవ్ఫ, వ ను జ్ 

'చెవామును "పెంచి, యీసలముల నన్నిటసి 

దె. దీనిలోని నీరు మైసవవహింపక, అంచె 
నిర్చంధిం పబడిపోయెను, అంతట్సు యిందుడు న? [తుని 
సంహరించ్చి. యిశొండభిలములను. ఖా వేయు! 
నున్ననీర యీవలికివచ్చి ఊ రు 
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-ఈరీతిగ కొండలతోడను, చీకటితోడను నిండియున్న యా 
యథధ్లోకసము దము రాతసులకును, దుష్ట గహాములకురు, 

నివాసస్థానమయ్యెుననియు, ఇదియ్ దేవదానవుల (చీకటి, వెలు 
తుకుల) యుద్దరంగ మయ్యెననియు, వృత, భుజ్యు, స్తవ్యధ్ధి 
(తిత-_గాధలవలన తెలియుచున్నది. సూర్య అగ్ని, విమ్లు, 
ఆశ్విన) (తితాది జ్యొత్దేవతలు తను వార్షిక సంచారమంది 
సము దజలములలో కొంతకాల ముండవలసివ చ్చెననియు కూడ 
తేఫియు చున్నది. పమ్టు డీసం దముంబే ని దించెను యీసం దం 

(దమునుండియే స _పదివ్య వాహిను లూర్ధ సముఖముగ (పవ 
హించి తమవెంట స _ప్రసూర్యులను వై కినొనిపోయి (ధువ 
మండలమందున్న ఆర్యులకు యేకుమాసముల సూర్యరన్నిని 

గల్పించి, పీమ్ళుట చురలివచ్చి యీ సం్యదమంజే. గలిసెను. 
“ఈసిధముగ, గగనమార్షనమున (వవహించు దివ్యజలవాహినుల 
నుండియ్ భూ పజలకు వర్షము గలిగి ఓపపషధులు మొల చెను. 
ఈ సమ్మున థు _పశన్చిమమునుండి = తూర్పునకు వ్యాపించి 
పాతాళమంనున్న మూడులోకములను సింపుచున్న ది. కొండ 
గోడలమధ్యనున్న యీాసందమంబే వృ్యతుడు ఆవులను బంధిం 
వెను. ఇదియే యమ, వధుణుల రాజ్యము; అంబే పితరులు 
సివసంతుగు, మైనున్న భూమ్య్యాకాశము లేరితిగ 3, ౭6, ౧౦ 
లోకముయుగ విభజింపబడియున్నవో, యాయథోలోక సము 
(దముకూడ అజేరీతిగ త 2 ౧౦, వధములుగ విభజింపబడి 
యున్నది. 



వరల వైదిక సిలయము,ః 

వై దికగాథలయొక్కటయు, ప్నినిబ్యి తదుపరి బయ" ల్వడ 
లిన పొ రాణిక గాధభలయొక్క.యు నిజమను జు సొార్ధమును 
"తెలిసికొనగోరినవో యిూదివ్యజలములగిమొక స్టా నిజమైన స్త స 
రూపస్వ భావములను చక్కగ 'శెలిసికొనుట కయొంతయో ఆవ 
శ్యమైయున్నది. దీని _నిజస్వ ఫావము తేలియసనిచో. ఆగాభ 
లన్నియు ఉఆఅ'యోూాావ మను “ప నమగగత్యు బీద | న 

బడిన యీ దివ్యజల లతమేణములసే యిటీవల మనవారు 
భోూమిమై నున్న సము దజలము అల కొంటగ షరి సముద్ర మును 
వర్ణింపుచు భర్భృవరి మహాయో॥ 
"జీరో సి యుస్నో డుం 

భ్ రృృవారి;_ నీతిశతకం : పరో 

శ్లో | ఇత; స్వవిలి కేశవః కులమిత స్ల 

మితశ్చశర శారి నొం శిఖరిణా. 
కత 2౬వీ బడబొన సల సహస సమ _స్తసం। 
రెహెోూవితతమూగ్షితం భరసవాం 

చ! బకయెడం బవ్వ'/9చు హారి 4 మొక్క 

మంచు శాత న 
(పకరము లొక్కచో నడంగపం $ బర్వతస ఘుము 

[ లొక్కడళలా బలా 
హశములలో "'డ నుండు బడ 'ాగ్బియు వి స్టృత 

(న మూజర్టితంబును? 
(మైకటభ రతమం బగుచు ౪ భానిలు నార సముుద 

స్రైాాాలాల్టు గ. 
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ఆ సము[ దము. తనయందొక్క_--వోట విష్ణుని, ఒక్క- 

వోట రక్క_సులను, ఒక్క_-చోటః పర్వతసమూవహా మును, ఒక్క 
చోట బడచానలంబును నహంచియున్నది; ఆహా! దీని 
మహత్వమెంత గ "ప్పయైనది. అందు పేర్కొనబడిన (పతిలక్షు, 
అణఅమును వునము పైనవివరించిన దివ్యజలసమ్ముద లతణముల 

మోద నే యాధారపడియున్నది. యూగోకియకా భఛామలలో 

సమ్ముదమునకు * ఓవ౯ా * అని పేరుగలదు. ఈశబ్దము “ఆభ 
యాన ”_ కప్పుచున్న, లా (శపంచమును చృుట్రియున్న _ అను 

సంస్కృతమూలమునుండియే పుట్టినది. “ పీకేనస్ * అను 
(్రీకుశబముకూడ _ దీనితో సమానార్థకమైయున్నది. _ దివ్య 
జలము (పపంచమునంతను చుట్టియున్నదను భావము వేడ. 

ముందు (పసిద్ధ మేగద. -ఈదివ్యజల లతు.ణ మే మనమామూలు 
సము[దమున కుకూడ య అంటగట్టుటచే, సము దమునకు ___ 
(సంపచమును చుట్టివచ్చునట్టి_ప పేరువచ్చెను. వైదిక గాథల 
కన్నిటికీని యిీదివ్యజలమే మూూలాభారముగాన, యా జల 
దేవత వై దికశబేవతలందు మిక్కిలి _(పధానమైనదిగ (గహింప 
బడుచున్నది. దీనికున్న నిజకారణ మిదియే. 

ఆం స్తు దశవిధ విభాగములు *__ 

భూమ్య్యూశాళములును, పాతాళమును 3, ౭, ౧౦ 
విధములుగ విభజింపబడియున్నదని పెన వివరించితిమి. (పాచీన 
యాబ్థ్మ కులు తను యజములను ౭, గా ౧౦ నెలలో పూర్తి 

వేయుచుండిరి, వైదిక! వాబ్బ్బయ మందును, తదితర ఆర్యసంత 
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తుల (ప్రాచిన (గంథములందును స పువిధవిభాగము సర్వ 
నాధారణముగ గన్నట్టుచున్నది, ఈ విభా గములు పలురీతు 
టుగ గ న్పష్టుచున్నవి, నుగ యూ విఘెౌగములకు సంబం 
ధించిన యంశముల నెల్ల సిచ్చట (కోడి కరచి ఇ స్మూత 

ముప్రై యిీవఫాగములు వేయటబడీనవో పరిశోధ ౧పనలసీ 
యున్నది. వీనిలో స సప్ప, దగ విఫభాగములు (వధా థానములుగ 
గన్బట్టుచున్న వి. కనుక వేదనా; ద్రయమం్ విహెగము పంత 
వరకు ప్రకీయన్ననా 1 దర్రూంతము. 

చ? 17, లక, 9. ర్ధ “కూర్యరఫకు, | త 

డితే సుంటు (౫ టపు ఆ 
గ్గ జు రి ఆనీ స అ గ్ ట్రీ గరి (|. స ఈ 

మును పదిగు.రములు లాగు చున న్న. 
మరియు, య మునకు యెొసిమిది చ। నన ములు (అష 

ఇంద్రుకు:_ ఖమాప గ “స ప్త-రశ్శి” యను 
గలదు 118, 19, 12 అతని ర రథ ముకు ట్ర ్ట్ ఓస్ట ప్త రని న్స” మ్నట 

ఛ్ డీ వైట్ల, కొాన్సి మరిమొశ ఏక్ పోట లు గమ ఫి రథము మును 
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ఇం్మదుడు కొత్త త పదియవవాడు * ._ (దశమం నవం) అని 
111 24 29. చెప్పుచున్నది. నందుని ఆత్మ పది విధములుగ 

చరింపుచున్నదని (ఇం్టదస్య ఆత్నానం దశథా చరంతం) తైత్తి 
నీయ ఆరణ్యకము మ 0, 1 చెప్పుచున్నది, వెళతఘ్ను 
(వ అత్ను) ని యొక్క దళావతారముబు పారణ గంధమందు 

పేర్కొనబడియున్నవి. ఇందభక్తులలో * దళశద్యు * అను 
నాతడు కలడు. 1) 88) 140 1, 26, ఉ దశోణ్తి దశమాయా, 
యను వార లదో్యోతనకు లొంగునట్లు ఇందుడు చేసెనని 

శో 20, 8 చెప్పుచున్నది. ఇందుడు సోమరసమును (తాగి 

నపష్రడు అతనివెంట దశో ణ్య్ర; దశశ్మిప ఎ యను వారలుకూడ 

సరు, 1. ర్ి, గే 

సోము, ఫూవళ౯:.____ ఏీరికి ౫ కిరణములును, ౭ చ్నక 
ములును ౫ బన్సు, £1, ఉ0 8. సోమునకు ౧౦ కరణనములుగలవ్చ 
రశ్చయః-[0ఏ 9/7 2౨. 

అగ్నీ :- అగ్నికి స స ప్తరశ్శియని"పేరు గలదు (1) 146, 1) 

అతసికిరణములు యొడని 11% 5, 2, స్పన్టముగ చెప్పుచున్న ది 

'అతసి గృ్యురములకు మీడు నాలుకలు గలవు, 11% 6, ౨, 

మరియు, అగ్ని 6 దశ పమితి ” యని 1, 14, ౨. వెష్పు 

చున్నది, తర తి లో అగ్నియొక్క- రహస్యస్థానములు పది 

"పేర్కొనబడినవి, కనిష్టుడగు అగ్నికి (నవిస్టాయ) “నవమం” 
లేక ౯ కొమ్మిదవ వాడు _అను విశేషము 127, 8 లో గలదు. 



వీవి6 "వె దిక నిలయము, 
ల 

సతులు: యా, ఫకులొనర్భువార్గన గనలు లేక సతులు. 
యేడని 12 ర క చెప్పుచున్న ది. కొస స, 14, గ్ లో వాపి 
సంఖ్య పదియసి వప్పుబడినది. 

అఆహారపదార్థములు; _ ఇవి యడని 1£%, 4 7? వెవ్వు 
చున్నది. కాని ఓ 122, 18 లో వాని నం? స పదియని ౫ లదు, 
హవిస్సు పదివిధములుగ వేయబడును స్ (బా |. వేలే 
చెప్పుచున్న ద, 

ఎ ాలృేలు. వడ్డురు (110 10 ఉం 19, స్; 
ణ్, 68, వి వులు ే క్టురు, (11 7, /) కాన్ని | 89 క్ 
దశగ్వుల సంఖ్య పదిన చెప్పబడినది. _ యా 112 1 
109, శీ 1లో చెటాదాతృల సం ఖ్య వదిన నన్పటడీి 

బృహస్పతి (పభ మధట?౪.. ./ కును? ఇ తెసి 
స్యు ” జరు (రుదు [సగ ల్0, లీ ల్" క. 
858, *ఉ కూడ యిీిాబిరుణు సే యిచ్వుః డి వు గాసి 
దశాస్యుడనియు, ద దశ సీస్టడనియు 6 అధ్ధ॥ 
చున్నది. * మనవీతరుడు ” | సషళీ గి భ్ ్ గ 

స్త్వ ఫి 

(థ్) సంపొదిం వెనని లు 6712 ; 
భూమి: భూమిమొక్ష ఫా యుడు భా ముటు 1, లలరిలా' 

గలన్స. కాన్సి గ, 9047లో భూములు పదీయని ని (ద౫”వసి) 
చెప్పబడీయున్న ది, 

గోఫొలలు: _ అశీ, నులు తెరచిన సోళొాలలు సప పాసు 
ములసి (య క(; త్రి చెప్పుచున్నది, శాన, దళవిధనో ఖా "లలు 
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(దశ్యవజ) 111%, 820) ఉ9 10 50, 9 _ లలో జేర్కొూన. 
బడినపిం 

రాజులు: అర్యమక్, మిత్ర, వరుణ, రుద, మరుత్తః 
పూవక౯ా, భగ, ___ యను 'యుక్షురు రాజులు ౫% 08,4_ లో 
ఛేర్కొనబడిరి. "కాని, బంగారమువ లెనున్న పదిముంది రాజులను . 

(హిరణ్య సందృవు) 111, 5, 88 చేర్కొనుచున్నది. పురాతన 
దేవతలు పదిమందియే యని అధ॥ వే॥ ౫౬], 8, 10_ వెప్పు. 

చున్నది. *11, 88, 7_లో యజ్ఞములు చేయని (అయజ్యవః), 
పదిమంది రాజులు ేర్కొనబడిరి. అర్యముని వివిధరూపము 
లటో (విష-రూ'పేవు) స్ర్తెహా[ తియని చెప్పబడు. 
చున్నాడు త 64, ర్. 

మై పట్టికనుబట్టి చూచినవో సప్త దశ విధవిఛాగ 
ములు (పతివస్తున్సనందును (పధానముగ గన్బట్టుచున్నవి.. 
ఈ స్త్ర దశ విభాగము లేగాక భూమ్య్యా కాశ పాతాళముల. 

గమొక్క- ,తివిధవిభాగమును, 'బేవతలయొక్క. యీకాదళశ విధ 
విభాగమునుగూడ మనను గమనింపవలసనీయున్నది, మరియు, 
అధర్వ వేదము య, 7, 14లో గ మ్మిిది భూములు, తొమ్మిది. 

సముద్రములు, తొమ్మిది ఆకాశ ములు "పేర్కొనబడియున్న వి. 

అధర్వశీర్ష ___. ఉపనిషత్తు ___ ౬ లో కూడ యూ నవవిధ 
విభాగము గన్నట్టుచున్న ది. ఈ పలువ్ధ విభాగములయొక్క_ 

భా వార్ధమేమో యాస్కాచాళ్యాది పండితులు వివరింపరె 6. 
భూవ్య్యూ కాశ పాతాళములను బట్టి ,_తివిధ విభాగములను. 



"వరద "న్స నెదిక ని సిలయము, 

సమాిర్థి ౦చినను తక్కన ౭౯ ఊఆజుదలు ౧౧ నరకు నున్న పబువిధ 
విఛా;ములను సమన్థి౧ ౧మ జట్టుకి వీని కర్త మేమి రు యై 

సూతాధారమునె యా వ ఘాగములు గా వింపబడినవి ర్ 
యస్మ్నూతవ ుు ననుసరింపక మి తలళాకని విధముగ వీస్సవాఛా ఒం? 

[గ 

నవగ్వ, దశగ్వ, స గ నరాల ల ఎకి “గిలేలనలన మును “స్యూతము 

కొంతవరకు గోచరడించుచున న్న ది. మూరు, న్ట్సి గర్ ము గోగ్ మూడు 
యేడనియు, ముది యొక ఇ పకు నుడియ ని యు సెవ్వుట వే '(భున 

మండలముందలి యీడు మానముల నూర ( గె య. అగున్ ళ్ళ సును, 
పదిమూసముల సూర్యరన్శ మరియు స్పూను నూచింళబ్బల్లు 
చున్నవి. ఇబేరీతిగ, తక్కిన వివిధ విభాగ ములన్ని యు. 
మండలనుందున్న లా నొ ౧౦, ౧౧, నల 
చయూచించు నాన్నని వి. (సా స్తాం గ్య టు కాన ఫ్ధ్రగ మున్న భువ న ర | 

దబములో సో భీదనుంల సబ ఖా 

2 సెటట సూర్ళం? | ఆయు? గను; ము సురా న్ని. వో టీల 
సూర్యరక్మ్మి యుగ జను; వరియు, బా ౧గ్భా ౧౧ సౌలల సూర్య 

- రళ్ళ్ యున్న (ప దేశే ములుకూడ్త అంగిరనులలో నమా [ , 

దశ గ్వులు, (వధాన జా నూ గః ను, సూద్యంకు సం 

సొామమ్లు (ప్రముఖ [ ఏపెతిను ,, 

ర్క గొ ౧౦, నెలల నూర ్ట్గశి యున, 
యూార్యులకు (యథాన నివాస సిస్థానము 

తక్కిన ౮, గిరి సెలల సూర్యరశ్థ శక 

బాలం | 
చ ట్ తులలో 

"మెనప్ గావనియు మనము గట యారంళకువ చ్చును. 
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_ఆర్యులొక్క_ (ధువముమిోద నే కూర్పునియుండక , 

(ధువమండలమంతటను వ్యాపీంచియున్నారనుటకు వు ల 

15) సాతయ్యువిచ్చుచున్న ది. 2౭, రా నగ్మా ౧౦ “*ఏరులు (కింది... 

నుండియు; పైనుండియుు ముందునుండియు, వెనుకనుండియు, 

లేచుచున్నారని లూూబుక్కు- చెప్పుచున్నది మరియు, యిం దుడు 
ముందు, వెనుక, (క్రింద, మైన్స నున్న జనులచే ఫూజింపబడు 

చున్నాడని ౪1%, శీ 1 చెప్పుచున్నది, ఈరెండుబుక్కు_లును. 

ఒకేభావమును 'దెలుపుచున్న వ్, యాజ్ఞికులయొక్క- సప్త, 

అష్ట; నవ, దశ యొకాదళ, విధ విళాగములు (ధునమండల' 

మందంతటను న్యాపించియున్నవని దీనినిబట్టి తెలియుచున్నది. 
ఆయా_పబేశ ములలో సూర్యరశ్మిగల మాసములసంఖ్యను. 

వో 

బి, అయా. పచేశములం దీరీతిగ _శతివస్తువునందును వివిధ 

విభాగములు వేయబజెనని స్పష్టవుగుచున్నది. ఈబఒక్క 
సూ తముమై ననేతప్ప, యింకొక విధముగ యీపలు తెరగులగు. 

వీఛాగములను  సమర్థించుటకు వీలులేదు. కనుక; యింత 
కంశచు మంచిసూతము నెవరైనను చూపించువరకు మన 

సీదాంతమే యంగీకార్యముగాక తప్పదు, 
య 

_--శ4 పదివుందిరాజులు, రావణుడు 4-ా- 

బంగారువంటిరాజులు పదివుందియు (111, ర్ధ్ 88). 

యబ్లములచేయసని రాజులు పదిమందియు (1%, 88, 7): 

గలరని బుగ్వేదము వెప్పుచున్నది, దివోచాస అతిధిగ్వుసి: 

కుమారుడగు సుదాసుడను వాడు యజ్ఞములు చేయని యీాపది. 



00 "వె దక నిలయము, ్ 

మింది రాజులతో యుద్దము చేనెన 'నియుుయీాయుద్ద మం డాత్రన్పికి 
యిం దవరుణులు తో స్పృడిరనియు బు 11 రఫీ, తక్; రి, 
“రెప్ప చెప్పుచున్న ది, నీనిజే 42 దో రాజ్ఞ 2) యు ద్ధమని ్పేష్ము 
'సుదాసు దేయుద్దమందు తనవృురోహిత్రుడ 
యిం దసపహ శయమును బడనైినట, దీని సిబట్టి, 

న గ్ర ష్షుః ఫ్నద్వా "ఈ 

'అఆర్యాన్న రృమునకు న వచ్చినస్వ ఏ డ్ర్ చ్చగనున్ల ఆపి మళ ఏ వాసులతో 
వేసినయుద్దః ము నసూచిం సజయ చున, చ్ షా కంత వండితు 

లూహిం. రుళున్నారు.7 కొని నాకీదిసమం స ముగ గన న్పట్టుట లేదు, 
ఇం ్రదుడు అంధ కారరాత సులత " వేనినయ. ముద్ధమే (1, 
యిీరీతిగవర్గి నింపబడినదని నాతాత్పర నము. స' సదాసులనుసం పూ 
రించినస సందర్భమందును, న నృషశునిన శ ఫర ర్ ములను. న 

ర్చిన సందర్భ మందును ఇం దునకు క సప్తపహాన్ యను బెడుదు 

గలిగెను, అఇం(దుసి వ్ర 'శీదింపబకిన గారపాటి కాగ 

అథోలోగ్ల ము ) ల్ న్కు ముకు భు 

ములుగకూడ విభాజావబక్షి ఉయున ఎన్నన దస్ 
వివరిం చిలిచ్పిగద్ల, ఇం దనకు 

అను విరుదుగలిగినప్పుడ్య, 
“ దశపహాకొ * అను జ్స్సీల్ష 7 

“ దశహా౯ * యను జీర ముగ్వేదనుందు (పత్వష 
పోయిన సను, యీ దళ రాజ్ఞ యుద్ధముయొక్క_ గ్ 
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ఏరినామములు దశ సంఖ్యా వాచకములుగ నున్నవి, కనుక, 
“దశ సంఖ్యా వాచకనాములగు నీరాతమసులను సంహరించిన 
యిం[దునకు “* దశవా౯ా ” అను రు సార్ధక మే యగును. 

(దీనికి సష్తహకొ అను పేశే సాదృశ్యము.) అయజ్యులగు దశ 
రాజులతో చాటు, బంగారువఅె (ప్రకాశించుచున్న పదిమంది 
రాజులు సైతము 'పేర్కొనబడిరి. (భువమండలముందు సూర 
రళ్ళిగల పదినెలల కధిజేవతలగు దశాదిత్యు లే యీరీతిగ 
వర్మి ంపబడిరనుటలో సంబేహాము లేదు. ఈపదిముంపి బంగారు 

రాజులును యాజ్ఞికుల కివ్వబడిరట, అనగ, (పాచీనయాజ్ఞి 
'కులు యజ్ఞ ములుచవేయుచుండిన పదినెలలు సూచింపబడు 
చున్నవి ఇందునిచే రశ్నీంపబడినవారిలో “దళశద్యు”___పది 
'వధముబుగ _పకాతించు వాడొకడు గలడు, ఈయంశముల 

నన్నిటిని (కోడికరించి పరీశ్నీంచినచో, యిం దశ తున్చులగు 

అంధకార రాతునులు యేడు తెరగులుగనే గాక్క పదివిధములుగ 
గూడ నర్జింపబడియున్నారని 'లేలుచున్నది అయజ్యులగు 
పదిమందిరాజులతో  పోరాడుచున్న్య, సుదాసున కిందుడు 
తోడ్చ'డజెననగ మరల మనయెప్పటికథయేవచ్చుచున్న ది. అనగ, 
దశవిధములుగ విభజింపబడిన అంధకారరాతసులతో యిం 

యుడు వోరాడుచున్నాడని తాత్సర్యము, 

రాజ శబ్దము మ్మతియులశేగాక్క అంగిరసులకుకూడ 
(పయోగింపబడియున్నది. (1 189, 7) దీనినిబట్టి *“హిరణ 
సందృషులగు పదిమంది రాజులు,” దశహరఠో తులు, దథవిధాం 

జ 



పిల వెవళక నిలయము, 
యై 

గిరసులు, పది సెలలు యస స్ మొనర్పు పదిమంది దశగ్వులు,_ 
యిీళశీ బములన్ని యు సమా నార్ధక ములగును, బృవాస్పతి 

లో 

న్ తకు స్పాస్యుడసియు. అంగిరసులలో (ప్రధానుడ సుం 
స్యుడనియు, ద్ శభీర్దుడని - యు, యము గ్వద ము ఇ ష్ షాచున్న ద్, 
వృతాసురుని శాశిన కలలు పగులగొట్టి, అందు బంధింపబడి 
యున్న అన్హలను యీ బ్బ పొస్బృతిద్వు విడి£ ఎం చెనని ఘు గో ద్ము' 
ఛప్పు మన్న ది, ల థి ల్ నెనరో యె వికాస పోగా 

చున్నది, పో యిన ఉవ; కాలము. భా ష్ట్ర 

(బృవాస్పతిక్రి గ న్పట్టుట యే యిీాకీలిగ 
(దుడు అవాల్యాజారుడని (అహాల్యాకై వా 

ఆరణ్యకము 1, 19, 8 41 వెప పాచున్న 
ఉవస్సు లకు సంబంధించినదని కుమూరిల భా ) "వాగ్యుల వి 
వెన్చీయుండిరిం అనొల్బ గ గత మజ్ను (వాల ఆఫ్రులుగ లపాకు) 

భార్యయని యిటీవలి స స్క ఇల పొట్ళ్టయమందు స నబడి 
యున్నద, కనుక, అవాల్య గస ఉవసు,నక సంబంధించిన 
కథ యేయనుట స్పష్ట ము ఈ కథయిు యింక విధ ముగ లు 109 లో “బహ్మాజాయా” కథగ న! 

= సంద ర్భృ మున న! శాన అప న.
 ము టో ని 

ములు కన్ని పీ ఫ్రీక్ష వచ్చుచున్నవి, 7 రామాయణ భత 

సాసిక ( [11806021). మూలాధార చేమెగ 
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విషయమును మిక్కిలి విపులముగ వర్శింపబడియుండుటచే 
దినికేదో ఐతిహాసికాభారముండియే  తీరవలెనని గన్నట్టు 
చున్నది. అయినను, రావణునకు పదితల ెట్లువచ్చెను రి ఇట్టి 

వికృతపుమానిసి ఐతిహాసిక పురువు జెట్లగును $ ' మరియు, 

(శ్రీరాముని తం్మడికి దశ_రథుడు ( పదిరథములు గలవాడు ) 
అను చేరెట్టువచ్చెను కనుకు రావూయణ [గంథ కారుడు 

వై దికగాథలలోనున్న కొన్నియంశములను తీసికొనివచ్చి, 
అసలుమూలమునందు ఐతిహాసిక ముగ నున్న (పభానాంశము 

లతో సమ్మిత మొనర్చి యారానమనూయణక థ నల్రినని "తెలి 

యుచచున్నది. ఇందశతువులలో దశోణ్మి దశవాూయ యను. 
వోరలు గలరనియు, దశ రాజ్ఞయుద్ధమందు సుదాసుడు అయ 

జ్వులగు పదిమంది రావసశరాజులతో వో రాడవలసివ చ్పెననియు 

బుగ్వోదము  చెప్తూచున్నది. _ వేదమందు పేర్కొనబడిన 
యి పదినుంది రాతసరాజువే  రావూయణవుందు పది 

తలలు గలిగిన ఒక్కరావణుడుగ నర్జింపబడియు న్నాడు, 

దీనికి సాదృశముగ అంగిరసులలో (పధానుడగు బృవా 

స్పతి దశాస్యుడనియు, దశశీర్షుడనియు, వేదమంచే గలదు, 
మరియు, రావణునితమ్ముడు కుంభ కర్దుడు సంవత్పరములో 

ఆరునెలలు యెడ తెగక ని దపోవుచుండుననుటచే _ధువమండల 

దీర్ధ ర్మాతి సూచింపబడుచున్నది, రావణుడు ేవతలనందరిసి 
బందిఖానలో బంధించియుంచెననియు, తదుపరి (శీరాముడు 
వారలను విడిపించెననియుు రామాయణము చెప్పుచున్నవి, 



వీరికీ సె విక నిలయము. 
రె 

ఇ'బేరీతిగ, (గీకులుకూడ, తవు దేవతలందరు మందు 
బందిఖానలో బంథధింపబడుదురనియు, వేసవి ) గాలము విళు 
చదలయగుదురసియు తలంచు చుచున్నారు. వ్నిసి బ్య గ్ట్హాడ, కువ 
మండల దీర్గ స రొటోరయి స సూచింపబ శు చున న్నది. రామాయణ 
ములో చర్యా. నబడిన హనుమంతు ' ఏ ఈతని | గ్ క్ఞ్లోన్లి 
"పేలెట్లున చచ్చెను ర్ గజ ద్విమున స్ట్ ద న ట్ట రాట .. స్గోవ్సు 
యున్న సూర్యునకు “ వృహోగ్వి 3 యను 
గలదసి నే నిదినరకు “ మృగశీర్ష ” యన 

స 

రించియున్నాను. ఈ దీర్ధ్స కాటం. చడ 
డగు “వృషాకపి” యీ రామాయణమందు 
వర్ణి ౦పబడి యుండవచు న్ప్ను* హనుమంతు స్ 
శాలమం దు పుస్పైన నుటపె యూయూవాక్రు ఫాగ్ల 
వేకూక్రు చున్న ది, / ఓ! నీతా! (నొ ్టిాల్రా ! (| ఖ్ గ 
సర్వస సంపదల నను గ హించ్చుము ల ఉలి దము 
| 1% రగ, 6.7.లో వొక (ప్రా నగలను, 

యూ నా గేటివా లే లే 

ట్ |! 

పాను: నహంత్కు క 

స్ట ళు. ల. ర్క షో - ష్థు 

పీతాజేవి భామినుండి. శ్ర తుదకు 

సకేరయువమండలమందు దీర [రాతి 
అనగ వొలకాలమునకుం ఉవస్సు స మనుష్యులకు గ న్సించు చు రు 
ఉవస్సును స్తీతోపోల్చిర. అంగిరనసులభ 

రె వురైను; 



స్తాతః కాలిక బేవతలు. క్్రిగ్ 

బృహాస్పతియే మూస్త్రీకిభర్తగ పోల్చబడెను. ఉవషస్సు మాన 
వులకు చల కాలమైనపిమ్మూట గన్సడునను అంశమునే యొత్తు 
కొసి, _బృహస్పతి తన భార్యను గోల్చ్పోయెననియు, పిమ్మట 
కొంత కాలమున కామె యీాయననద్దకువచ్చి గలి-సెననియు-- 
ఒకకథగ 'వేదమందు వర్శించిరి. బృహస్పతి ఛార్యను (అనగ, 
ఉవస్సును) తిరిగ 'తెచ్చుటశే యిం దుడు దశ రాజ్ఞయుద్ధ 
మొన ర్చెను. వ్రైప్క గాధలలోనున్న యాయంశ ముల'నే 

యొళత్తుకొని తము _పథానై తిహ్యూములతో సమ్మిళిత మొనర్చి 
వాల్శీకులవారు రామాయణకథగను, * వళోవముర్ ” అను 
(గీకుపౌరాణికుడు “ఇలియడ్” కథగను అల్లియుండిరి * ఇలి 
యడ్ ” “రామాయణ” (గంధముల రెంటికిని మూల మొక్క కేం 
అందు వేతన, యూ అెండు కథలకును పోలికవాల కలదు. 

(గీకులును, ఛారతీయులును, తదితర ఆర్య సంతతులును 
ఉతర ధువమండలమందు కలిసి కాపుర మున్నప్పుడు వారికి 

స్వానుభన గోచరమైన___ఉపారూపియగు భార్య మరల తన 
భర్తను పొందుటయను.___సృవ్టి చమత్కార మే యిీాెండు 
మహళ్ళగంథములకును మూలాధార మయ్యెనని చెప్పవచ్చును. 

అంతియేగాని, కొంద రనుకొనునట్టు, నాగ్థాకులవారు రామూ 
యణకథను ఇలీయడ్ [గంథమునుండి కా పీచేయలేదు. 

చౌద్ద్యగంథధమగు “ జశరథజాతకము * లో సీత రాము 
నకు చెల్లె లని చెప్పబడియున్నది. దీనిధావమేమి! సూర్యుడు 
ఉపాకూపియగు స్త్రీకి సోదరుడుగను, భ్రర్ధగనుకూడ వేదము 



వీఖిగ్ర "వదిర నిలయము, 
ర 

లందు పోల్పడి యున్నాడు. (11% 75 లి స కర్ శ యక్క తి; బుద్ధునకు పూర్వమందు కొందరు (శీరాములవా8ని 
సూర్యునితో పోల్చయన్న 6చినందువలన నీత (అనగ “వస్సు) (శీరామునకు (అనగ సూర్యునకు) పూలను భావ మి జా ద్ద 
(గంథధములలోని "కెక్కి యుండవ ద్బును, 

దశానతార కథవాడ బు దమ? ను ఇజ్టేదొ హా న బడిన 
హిరణ్య సందృము ” లగు కరముల గాజాలకును న. 

అధర్వ వేదమందు బేర్కొ. నబడిన ఇషినలుంది గా నట 

థ్ 

"లేక పార రన ంథమందు 

(గ్రంథమందు. పేర్కొనబడిన దశావతారము. లేవునంం 
(౧) గాలి (౨ ఎద్దు (౨) గ్యరవ ము గల్కి) | ప న... 

(గ) పంది (వరాహా) (౬) యువ 

(ర కాక్స్ (౮) ద్ద "నులు (0 "బేడి 

(రాముడు), వీనిలో తె గె ఇ, ౧౦ 

కల్కి, వరాహా ? నామన రామానతొరములను బోలి అయమున: 
ఇటీవలి పురాణములలో జీరా గాన బడజీన మళ్చ్య [5 కూరా, 

వరావొ నారసింహ వామన రామావతారములక్షు 
మించుమించుగ బుగ్యోద మ వా శృవచ స్ప్ను. 

(౧ . మను: వ. 
పళ న. 

క స మంత తు స 

జక 

మూ ఇబ వుని 

కాని వీని న న్నిటని విపులముగ వరిశీలించుట 'మనపనిశాదు. 
ఈ వివయము న త్రికొన్న న్న చోని 

మగును గాన దని స సింతటితో 



ప్రాత ః కొలికబేవతలు, వ07 

వైదిక, పొ రాణిక గాథలనుగూర్చి యో్ా (గ్రంథమందు సూచించి 
నదలి వేసిన యంశముల నెల్ల మరల ప త్యేకముగ నె లిళాన్సి 
వానిని (ధువనిభ్ధాంతము వై సమన్వయింపబూనినచో సిద్ 
“ముక మహా, గంధమగును, హు క్రవ్ష పని. 
వ హో ్ర్గంథమగును ఇది బ కష్ట సాధ్య మైనపని 

దని కొంత యో మయోవీకయుుడవలను. అదిగాక మన (పస్తు 
తౌంథఛమున క్రి సంబంధింపదుు గనుక డాని నిట వదలి 
“"వీయుదము, 

ఇంతవరకు మన సిద్ధాంతమును (ధభువపరుచు. గాథ లను పరిశీలించి భూచితిమి. ఇట్టి వే మరి యింక యొన్ని యో 
౫లన్సు, ఉదాహారణ: _ మి_తొవరుణులు పరస్పరసంబంధము . 
గల 'ేనతలని చెప్పబడిరి వ్యితుడు ౬నెలల. దీర దివసమును, 
నరుణుడు ౬ నెలల దీర రా తమును సూచించుచున్న వారగు 
శువే వారు పరస్పరనంబంధముగల చేవతలనుట సహాజముగ-ే 
యున్నది. మరియు, వరుణుడు “ర్మాతులను కాగలించుకాను 
చున్నాడొని (తపః పరిశస్వజ్రే బు 7111, &1, 8 చెప్పు 
చున్నది, అనగ, వరుణుడు దీర రాతిని సూచించు జేవతగ 
నున్నాడు, మేఘ, ఉవస్సిద్దాంతముల వేగాని, వసంతనిద్ధాంత 
ముబేగాని, సమనంయింపబడజాలని 'పెక్కు-గాథలను మన 
(_భ్రోవసిద్ధాఎతము సరళముగ సమన్వయి౨ పగలిగివది, వృతవధ 
సంవత్సరమున _ కొక్క_మా "ేలజరుగునో, వృ్మతవధవలన 
జోోతిర్జలముల "శేకకాలమంటబే బంధ మోశత.ణ మెట్లు గలిగనోో 
సంబరాసురయుద్ధము శరదృతువు నలుబదియవ తిథి నాజేల 



శీ 
. 

ఫీ08 "వెపిక లయము, 
టట! 

(పారంభ మయ్యెనో, యా యుదధము * ఇనావణ్ ” మండల 
మంబేల జరిగనో, ద్ర్థ ృలేముడు వడియవ * యుగ) ము (మాస 

మంబేల అశక్తు డయ్యనో, % అదితి తన మయొనిమిదన  కుమూాగు 
డగు మారాండు నేల పారవేసెన్నో * “లి ” యేల నోటితో 
వజెనో, విష్ణుని రృ్రయపాద ప మేల మనకు గాన్బించని షీ 

యీ మొదలగు గాధలనల్ర వ మస ఉమని ఏట్టాం కములు 

సమన్వయిం పజాలకపోణును. కొసి, వ స, మనర్భనసె/ న త మ్ాగాధ 
లనే గాక, ఇంక, 'పెక్కీ-ంటి 'న్నిసె సితము స సంతృ వీ వీర్ల ను 

ముగను, సమన్వయింపగ లినది. నరస స్తవ్య 6 ) అదిల్కి పీఠ తము, 
'సూర [ చ్మకాది గాధ లలోనున్న కొన్ని | పత్వతు వాక్య షఇములచే 

(భువమండల మందలి ౭, ౧౦ మాసముల నూర్యంి గల 
(పబేశములు సూచింపబడుచున్న వి, ఇళ్సగినరకు మపోపం 

డితు లందరి'ే దుర్గావ్యాములుగ నదలి'టేయ 

యూ యంశముల సింతసరళముగ 'సమనంయిం పగ టి 

(భువసిద్ధాంతము నందరంగీకరింపక తపృుదు. ఇం గ్త్ 

యిదివరకున్న వసంత్క మీ ఉవస్సిజ్ర ఏ ఫూ 

(తోసీవేయవలెనని "నేను 'వెప్పను, నీను వెన్వు "సంగతి మేను 
నగ:-- ఇప్పటివరకు దుర్ల్రాహ్యూము న్ 

వదలి వేయబడిన వె దికగాథల నేమి, వె 

రాం ముల'ేమి, పెక్కింటిని న్రూళ [ 

టుస కం స్ నో 



స్రాత 8 కాలిక బేవతలు, వ్09 

ఉవసిద్ధాంతము లన్నింటికంశు యున్నియో మణుం౦గు అక్కువ 
వ్ధ ్ రసామర్ధ్యములు గలదని ఘంటాపథముగ చెప్పగలము, 

మూ (భువనిద్ధాంతమును బుజున్రుపరచుటకు యీ ఒక్క 

వైదికగాధ్యాపవమాణముశే చాలును. దీనికితోడు బుశ్వౌదము 

నుండి (పత్యవవాక్యములను, స్వతంతపమాణములనుకూడ 
యిుదినర ఆకే చూపి పెయున్నాము, ఇదిగాక, అర్వాచీన భాతిక 

పండితులు నేటివరకొనర్చియున్న భూగర్భ, భూనివే పపరిశో 
ధనలవలన కూడ యా _ధువసిద్ధాంతము ఖండితముగ బుజు 
వగుచునే యున్నది. ఇన్ని పమోణములచే బుజువైన సిద్దాంత 
మును పండితలోక మంగీకరింపదా ? వానస్ర్యృష పమాణముల 
కును, "పేతు వాదమునకును, బద్ధ్హులైయున్న పండితు'లెల్ల 

రీ సిద్ధాంతము న౦ంగీకరింపకుండ తవ్సి వ్చీంచుకాన లేరు, 



కనువోకండన ఈ ' థ్యాయము, 

"వ సిక ప్రామాణవ ముం 
అనై 

( పారశీక వేదప్రమాణము. ) 

(భుస సిద్ధా ఎతమును స్ధావీ ంచుటకు మన మసిసివరక 

| వె వైవకప చూణములణ పొగు పొర శకులు చేడమునుండికూడ 

అచ్చ ట చ్చ (పమాణముల నట్టి నరూపీంచి య 

భారతీయులకు 'వేద'న )గర్యేపా.. “నన సంథిమో 
జ్ర గ్ పై వైస్థో(గ0థిన ముగ సూడ ర. 

మనము _గహింపవ "లను, వ . 

స్ ఫి మ. న వద్ .. 

॥ య. వ. 

మూూలమునుండీ 6 య్ పుట్టయు న్నన. 

(పా'చీనధన మైన కవల గ్రంథముల 

(గంథములును అన్యోవ్యపూరకములుగ నున్నవి, 

ములో బేసి యంశములను కటి 'వెస్టిక (గం గ మునురిదీయు 

అ వె బెస్టిోగ 0థ ములో అేని యం మాలను “వేదము ళు 

గ్రహాం పవచ్చును. ద్ర్గ రా తులు. వ్ ఉట; 

(భువమండల సృష్టీచ సళ గారను యులనిగూర్ని వై 

పూళ్యములును, గాథలును, పక్కలు. మన 

న లో నర్చును. 



(26. అవైస్థిక పిమాణము. శీ01 
ఒర 

వేదమందు గానవచ్చుచున్నను ఆర్యుల [ధువనివాసమును 
గూర్చిగాని, తదుపరి వా జేయు కారణములచే తవు మూల 

స్థానమును వదలి వేసి దవ్సీణాపథములకు లేచివచ్చిరో స్పష్ట 
ముగ 'ఊలీయ జెప్పు నాక్యనులుగాని, గాధలుగాని మన 

గ్రారతీయ వేదముందు లేవు, కాని మన యదృష్టవశమున 

పొరనీకుల అె వెస్టక వాబ్బయమం దీలోపము పూ ర్తిచేయబడి 

నది. ఇదివర కచ్చ టచ్చట నుడాహరించియున్న అనై స్థిక 

'పుమాణములనుబట్టి పారశీకుల. పూర్వజులకు కూడ ఆరు 

మాసముల రా_తింబవళ్ళనుగూర్చియు, మూడుమూా'సముల 

ద్ర్ధ రౌతీని గూర్చియు, దివ్యజలసంచారమును గూర్చియు 

ఫూ. ర్థిగ 'తలియునని స్పష్టమగుచున్నది. భారతీయ 'వేదమందు 

జజ్హ్రీర్కానబడిన యా (థభువమండల లతుుణములేగాక, వ్రందు లేని 

మరికొన్ని (_పథానాంశ ములుకూడ పారశీకుల అవైస్థిక 

శంథమం జెక్కువగ గానవచ్చుచున్నవి, ఉ త్తర్యధువమండేల 

ముందరి (పాచీన మూలస్థానమును గూర్చి. అవెస్థిక్కగంథ 

మెక్కు.వ విపులముగ వర్గ ర్ఫించియున్నది. ఆ(పదేశమందు. 
మొట్టమొదట అర్యులు కాపురమున్న ప్పు డచ్చటి లీత్రోస్లాది 

పరిస్థితు 'అట్టుంజెనో, తదుపరి యెట్లు మాశెనో, యేశారణ 

ముబే మాశినో, అంతట ఆర్యు లామూలస్థానమును వదలి 
“వీని యీయీ చేశములకు బేచివచిగో ___ యీ మొదలగు 

అంశములన్నియు పారశీక వేదమందు స్పష్టముగ "పేర్కొనబడి 
యున్నవి. పారశీక వేద వాబ్బయమందు ధర్మశాస్ర్రముగ నెన్న 



శ్నీ0లై వెదక నిలయము, 
ర 

యములును మన వీసంద ర్ వును చున వాల యుషక 
౫ | డ్రి కరింపు నం 

నిపాసయోగ వె భూములను 'దేఫు డిటుస  స్పృజి జం చుక 
, ॥ ఖో ము షట | న్న . |. 

పోగా దున్షస్వభావుడగు “ అంగ నై 

డీభూములకు ఉ ప్మ్రదవములను గల్చించి మూనప్పు ల 'వ్చట 

నించుటకు పీటలు లేకుం దడ పొడు దువేయు చుం జను, 

య న్యు 7 తను రాతను. 

వ్ర 
య. జో 

దేవుడు చేసిన న సృష్టులను, రాతను ఉొనర్నిన న 

సృష్టులను. 'జెబుపు ప్ర నక్క ఫుటలోని పప్టగో వివరిం పబ 

ఆ పదునాకుభూములలో కనీసము పదిం 

వీని నిజమైన 

సుక్క టి సురాణములని న పం 

యిీపట్టీళలో మొట్ట మొదటి బేశ మైన న న్ 

నద్సి నిజ మై మైనే! గవూా 'బేక్ల సుక్క టిపురా నూ ఇ 

పండితులు భిన్నాఖి _(పాయుై 

యొక్క) మై జో (సం, సజ జ 

గ మూల స్థానము ఏ జా 
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జీ0 

క్స్వు జ యో 'బేశోములగుండ (క మముగ సంర మె వర్చుచు 

వచ్చిరని యర్థమా లేక యూ గంఫరచనా శాలమునాటిక్షి 

పారలీకులకు జెలిసిన భూములన్నియు సీవిధముగ బీర్కొానబడి. 

'యున్నవసి మూత్ర వుం అర్థ మూ ర్ మ యయ ట్రై చూడ కండి 

తులు భిన్నాఖ్మిపాయులై యున్నారు, ఆకాలమునాటి!ి పార 

శీరకులకు తవు దేశములలోనున్న యా కుణుసారు ఇ 

మాత్రమే రలియుననియు, 7 కాన వోనగు వాసి నిచ్చట వీవరిం? 

రనియు, వొసిోో 

.చిట్ట్రచివరిదియగు య ర్ ఏసు 0 యను భాం క్స్ . వ. శ్రా సస .. సరి | హా ద్దు 

పింనిబట్టి సాగ (| జ్ర మునకు గూర్చు. 'సరిపొన్య గున నున్న 
“కస” 7) ట్వ కాసు 

|" నతు జ వుం ట్ర? సొన వ! ఉక రన న్ 

పళు.. ( బ్బ ణ్ ॥ ్ట 

౯ 

కాని, 

మైన ళ్ ఎర్యనై * జాం. 

ద ని యు, కారణాంతరముల చే 

జ 



అవైస్థిక పొమాణము. ల్వీ౦0రా 

దృష్టిత" చూచినవో * సుగ్గ ౫ ( సామర్ ఖండ్ ) “మొదలు 

“పహాప్త ___ హీందు” ( పీజాబు ) వరకు గల పదునాట్లు: 

భూములును (పొచీన పారశీకులు కాల్మకమమున తమనూర్ల 

మందు దాటుచు వచ్చిన భూమ్ములె యుండవలను, ఈ శండు 

మతములలో నేది సత్యమైనదొ మన (పాష్తూడు నిర్ణ యింప 

వలసియున్నది* -ఈనిర్ణ యమంతయు “ ఐర్యనవై జోమొక్క_ 

స్థానమును స్టరప పరుచుట ఇ వె పూర్తిగ ఆధార పడియున్న ది= 

కనుక, మన మిష్పుడి న వ్ర్యనవై చో” యొక్క- స్థలమును 

నిస్పైశింతము. 

వర్యన వై జోను వర్థించు సందర్నమున “*వెందిదాదు 

(గంథమందు “వర్యనంవై జో వంఘుయావో దాయిత్య యో 07” 

యను వాక్యముగ లదు ( వంఘుయావో = మించి) దీనికి 

“జూర్మష్ట సటకొ్* యను పండితుడు “మంచినదిమైన దాయిత్య 

నది (పక్క-నున్న ఐర్యనవైజ్ ” ౧ అని అర్ధముచే నెను ం ఈ 

“ఊాయిత్య* నదికీ * వంగుహి ” నదియను సేరుకూడ గలదసి 

యీపండిళుడు తలంచుచున్నాడు ఈ * వంగుహి ” యను 

శ్రీ8టీవల పారశీకబేశమునకు తూర్చుకొసనున్న యొకానొక 

నదికి చెందియుండుట తటస్థిం చెను. కనుక), దాన్ని పక్కనున్న 

ఐర్యన వై జో యనుభూమికూడ పారశీకబేశమునకు తూర్పు, 

కశొసయం'బే యుండితీరవలెనని, యిీపండితునిమతము. కాని, 

దీనికి. "రెండు, మూ డభ్యంతరములు గలవు, (౧) అసలు 

చాకషములో నున్న దాయిత్య గ. శబ్దమునకు “నది”. 

176) యను అర్ధమగునొ కాదో సంచేహాస్పదముం 
పటన | 



కే06 "వైదిక సనిలయము, 

ఈవిషయమై తన్ “న పండితులు భిన్నా ఫి పాయు యున్నారు, 
(౨) జ "ప్రభ్ళ గ దాయిత్య ” యనగ “నదియీ యస్ ము 
'ఇొన్నను, దీనికి “* నంగుహి ” యను యింకొక జీల 
వ వ్చనో డాలి స టల్ గారు ఈ పదములు "చె 
డును "రెండుభిన్ననదుల? ముక్యం పేర్లని మయుంకొగ రై రొందు 
చెప్పబడియున్న దిం అదిగాక వం గుహినదిం . 
అసలు వాక్యములో మందున లైన ర్, 
'అసలువాక్యమందున్న * ట్ నదిని 
'దెలుపుచున్నద లి యొష్వ్పుళ కు. భబ్ల్ ట్ర న్ మునకు గూ "ర్స్ 
'శొసయందు _పవహింపుచు. నిటీవల * వంగుహి * యన 
నామకరణ మొనర్సబడిన యిోనది? సున క్ హాదీవమూల 
స్థానమగు “ఐర్యన నై నైతో” గలదని పటసాప 
వలయనగ, (పజలు కొ శృ దేశముల! 

తమ్మ పాత దేశములోన్సున స (వాతచీర్త శ 
(శొత్తవస్తువ్రులకు స్యపచుండుట ॥ 
హరణము[ ఇంగ్లాండునుండి తాం 

అమెరికా దేశ మునకు నలసబోయినప్లు. నప్పుడు అచ్చటనున్న కా 
రే దేశములకు ' " ఇగ్తం: డు అని నామకరణ 

| న కీ 'అట్టయినచో, * ఇర్య౦డు 

సెచ్చవలసిన జే జ్నా 1? అశ్లు “ వంగుహి యన 
గాథలలా నున్న దివ్యజల వాహిని 



అవైస్టక ప్రమాణము, శ్నీ07 

'పారళీకులు (కొత్తగ పారళీకబేశమునకు వలసవచ్చినప్పుడు 
అచ్చట తూర్ప్చుకొసను షపారుచున్న యొ'కా నెక నదికీ- పెట్టిరి. 

యూ తమా తముచే అత్ని పాచనమూలస్థాలమగు యా. “ ఐర్యన 

వెజో*” యను భూమి, (పాఠేరుతో [కొత్తగ నామకరణ 

"వెమునర్చబడిన ౦యా శూర్చునదియొడ్డున నే యున్నదని. చెప్ప 
వచ్చునా € అదిగాక, ఐర్యన వె జో లః * రంఘ *” యను దివ్య 

వాహిని గలదని పార్మీగంథము 'ెప్పుచున్నది. “రంఘ ” 
యను ఒక నది పారనీకమునకు పశ్చిమకొనయందు పారు 

చున్నది. అట్లయినచో, “* ఐర్యనమైజో "ను తీసికొనిపోయి 
పారశీక చేశ మునకు పశ్చిమళొనయం జేలపెట్టకూడదు 

లోగడ వివరించిన పట్టీలో “రంఘు * యను భూమి 

చిట్టచినరిది. పారశీకచేశమునకు పశ్చమకొసయందు. పారు 

నొళకానొక నదికి యిటీవల “*రంఘ *” యను పే రుంజెను. 
కనుక, యీ పట్టీలోని “రంఫు * యను భూమికూడ పారశీక 
మునకు పశ్చివముకానయందున్న మెసపొటేమియా యనియో, 

లేక కాస్పియళ సము్ముదమసనియో డార్మెస్టటర్ గారు తలంచు 

చున్నారు. ఈ రీతిగ పట్టీలో మొదటనున్న * ఐర్యన వైజ్ ”ను 
తీసిళొానిపోయి పార శీకచునకు తూర్చుకొనయందును, చివర 

నన్ను “రంఘ” ను ఖిసికొనిపోయి పశ్చిమకొనయందును 

డార్మృస్టటల నారు పెట్టుచున్నారు.. “ రంఘ * యనునది 

(ప్రాటీన. “పారశీక (గంథములందు సివ్యబలవాహినిగనున్నది. 
మనీ పంజూబులోనున్న సింధునదియొక్కు యుపనదియైన 



"ఏ దక నిలయము, 
ర 

ప్రా ౫ నదగ బుగ్వేద ముందూ "బీరొ-న జడీయుు వి, 

రా “రసా” నది భూమిమోద పారు శేరుగ కూడ బుగ్వేద 
మందు గలదు, దీనినిబట్టి “రంఘు” యను భూమి వంజూబు. 
నకు దగ్ధరగనుండి యుండన అెను. పూర త్తీర సంద సృములను 
బట్ట చోంచినను యా అయూాపహా ము డ్్సై క్కుున సమంజస' మైనదిగ 

గన్పట్టుచున్నది. వలయనగ, వై పట్టీని పరిశీలించి చూచినచో 
యి ”*రంభు*” యను ౧౬..వు భూ; మ్ ౧౫.వడి 
ఉన స్ర-హిందు ని "శే పంజూబునకు (మగ్ ఎనేయున, టు స 

ము గాగలదు, కనుక, క. ఎను ” భా 

ఈవిధముగ, ఎవ రయం నార నల టి 
'మొసర్చబడిన నదులజ్రీర న్స్నుబట్టి 
ర శ్నె జగ క్క... స్థ లి న్వ్ మును 
తప్పూపద్ధతి. చేసారు ట్ర మూలస్థాన ము 
నుండజోలదను సాంపదా, కనుకా గ హూ; 
నునస్సులందు"ె పెట్టుకొని న ల జా గై సు టిక్ వంటి 

పండితులు న రవ్వ్యక” వల నవలిక చ్చ ర్స 



అవైస్థిక ప్రమాణము. 400 

స్పునందుపె పెట్టుకొని తమ స స్వకపోలకల్పితములగు వట్టియంచ 

నాలణో (రంటరు2669) గాలిలో మేడలగట్ట యత్నించుటవే 

వీరందరు. తలకొక (తోవలోపడి (పాచీన గంథధములలొ .. 
యిష్పటివరకు పరంపరలుగ భదపరుపబడియున్న సత్యమగు 

నైతిహాసికాథశములను కనిపెట్టలేక చీకటి పరువులు పెట్టు. 

" పారశీకులకు మూలస్థానమును; ' స్వర్షమును నైన 

ఐర్యన వై జో యను భూమి మొట్టమొదట సంతత వసంతసమె 

య సౌభాగ్యసంపదలతో తులదూగు చుం జెననియు; తదుపరి 

కొంతకాలమునకు అంగ మైన్యుడను రాతుసుడు వచ్చి యా 

సౌాభాగ్యమునంతను నాశన మొనర్చి, అతి చలిబాధను, మంచా 

గడ్డలను కల్పించి అస్ల స్థలము మూనవ సనివాసమునకు సనిరుప 

యాగముగ 'బేన్ల నిననియు వందిదాదు. (గ్రంథముయొక్క- వథ 

మాధ్యాయనుందు స్పష్టముగ వర్ణి చి యున్నారు. ఈ వర్ణన 

గల వాకష్టమున కర్ధము చెప్పుటలో పండితులు. కొంతవరకు. 

భిన్నాభి పాయు,లై యున్నను మొత్తము మూద పండితు. 

లంద రీ (కింది వమూడంశ ములలో "మాత మేశీభవించియ 

యున్నాలు 
(0 

మంచిభూమిని సృజిం చెను. (౪) కాలిక ాలమైనవిమల్ని 

అం్యగమైన్యుడను రాతసు డీభూమిలో అతిచలిని, మంచును 
గల్పించెను.. (3) అం్మగమైన్యుని (పతిసృష్టివలన పదిమూా'స 

ముల శీతకాలమును, రెండు మాసముల వేసవియు కలిగెను, 



టైదిక నిలయము. 

అం గమెన్నుని | చతిస ప వలన ఐరంన కె చోంలోం కు జై 
ఛ్ అంగ మైన్యుని (పలతస్మ్మ్యృవలన కీ లొని పద్రి 

స్తులు తల్టకిందై ౦దె పదిసెలల శీతకాల; మును, "జె 
సవియుగల్ గస తేలియుచున్నది. కనుక, 
ఉయుష్మద వమును గలిగింపకవ్లూర ని ము అచ చ్చి ఇ . తు లెట్లు! 
జనో మనము (గి కం పనచ్చును, సంనచ స్స్: మున్ చన, 

అవ్హోద కరమున వేస సవియు, కండు నలబుమాత్ర వే పం 
మును నుండి యుండవ అను, వ. క్షు ' వచ్చి 
తల కిందు చేయుటచే షచ్రో యం 
ముల చలి లిచాధ తము, 

వదిమూా: స లు / 

అనగ, యీ "ఆెంణు సెలల 
ఎసమ్యులు ని; నివసించుటకు 

. అ స! ల! 

నం. జు 



పుక్కిటిపురాణమని పండితులు (తోసివేసిర. శీతోప్త పరిసిత 
శి ళం క లలా అస లిట్టి మార్పు జరుగుట కవకాశ మున్నదా. యని 

పండితులు సంకోచించుచుండిర. ఇట్టి మార్పు నిజముగ జరి 
గినదను నమ్మక ము వాదికి లేకపోవుట చేతనే స్వర్షతుల్యమగు 
ఐర్యనవెజోను తీసికొనిపోయి. యిప్పుడు మంచీతో బిగుసు 
కొనిపోయియున్న యూ పాకుటి త్తర్మధువముండలమం. దెట్టు 
పెట్టదుహమూ యని పండితులు సంశయించుచుండిరి. కాని, 
30, రం, సంవత్సరనుల్న కింద చేయబడిన భూగర్భ? 

భూనివషేప పరికోధనలవలన (భువమండలమందలి._ శీతోన్ల 
పరిసతులొకప్పూడు సంతత వసంతసమయముగ నుంజెననియు 
తకుప రి హిమ్ముపళయనుచే ఆ ముచిపరిస్టితులన్నియు పూర్తిగ 
నూారిపో ము యిప్పుడా పబేశము మంచుగడ్డలతో. జ "పేరుకొని 

ఫోయెననియు సిద్ధాంతీకరింపబడియున్న ది. ఈకీతిగ భూగర్భ 
శాత్రు) వేత్త తలు నిన్న గాక మొన్న కనిపెట్టిన యంశమునే 
యొన్ని రా 'వేలసంవత్సరముల[ క్రిందట పారకీకులు తమ అవై 

స్థిక్షగంథనుందు స్థి స్టిరావమరములతో భదపరచి యున్నారు. 

థగ సయంశము అరైస్థిక (గ్రంథమందు స్పష్టముగ వివరింపబడి 

యున్నను పండితులు తమ సాం్యపదాకాగ్రవాముచే దానిని 

నమ్ము లేదు, కాని, అధునికభాతిక శాస్ర) వే త్త తలే యాయం 

శమునిప్పుడు యధా శా(స్ర్రీయముగ బుజువుపరచి యుండు 
టచే పండితలోకమిప్పటికై నను తమసంకోచములను, అను 

మూనములన్సు సాంపదాయక్మాగహములను దూరముగ 



శ్రీ1ల "వె దక నిలయము, 
టా 

నుంచి, హిమ్ముపళయమునకు పూర్వమందు 
వలె సంతత వసంఠసమయని భా గ్యసంపదలతా శులటదు 

చుండిన (భువ మండల ప్రాంతమే పార నీకులభూర రజా లకు 
మ నన సంస | నివాసస్థానముగ నుంజెనిసి యు, 

వార శచ్చలనండి పుటం గనియయు 

ము? ముగ మునొసిన న హిమ్మప్రరియ నర్ణ నమును తూచి టు లే 
రీతిగ + సర (విధ ముల సరిపోన్చచు న్నది న్ కశక. పై సిక 

వ ర్ణ్ధ నమును మనము నమ్ము! నవక పోవుట శే సేనల శవలము అని సళ భల 

& గి 

సంవృకమలో పదిమి+న శవ 
గే ఖు 

ములుమా లో ము కొం 

మిన్ కు వ్పంచియ న్న వైడ్ క్ట. లం ౦థ| పమాణము ఖే 

( చటలసాతు క్ష ఖ్యను నలుగ నున్నవి, పను; ప్రళయ 



అనై స్థిక ప్రమాణము,
 .. ఉక్ 

"హేమంతమును ___ అనగ మొ త్తముషపై సంతత వస ఏంత 

సమయముగ ___ నుంజెనని భూగర్భ శాస్త్ర వేత్త త్తలు. యఛా 

చ్లా స్ర్రీయముగ. నిర్ధారణ చేసియున్నారు... అర్యగమెన్యు: పు 

రాకపూర్వ మో " పర్యనవైజో ౫ లో కూడ పదిమోసములు 

చక్కని 'వేసవియు, అెండుమవూసములు లీతకాలము నుండ్ 

కహోళయిగనందనన లెను, స్వర్ష తుల్యముగనుం "జెనని _అవై స్ట్ 

ంథధమువలన _ తెలియుచున్నది.  దీనివలకూడ్త. “సంత్త 

వసంతసమయముగనున్న [ధువమండలమే పారశీకులకు. ఐర్య 
ననవై జో యను స్వర్షముగనుంజెనని బుజువగుచున్నది, ఉత్తర 

(ధువమండలముందు పదిమాసములు సూర్యరశ్శియు, "రెండు 

మాసములు చలితోసాడిన దీర్చ ర్మాతియు గలదని మన 

మిదివర కీ బుజువుపర చియున్నాము. గవాం అయనం మొద 

లగు వార్షికస్మతములు పదిమవూసములే జరిగననియు, రోమకొ 

సంవత్సరములో పదిమూాసము లే యుంజెననియుకూడ _ వివరించి 

యున్నాము. కనుక, ఐర్యనవై జోలోనున్న పదిమాసముల 

"వేసవికూడ వైదిక (గంథములోనున్న “ చవూనుపూాయుగా * 

యను పదిమాసములతో సరిపోన్చచున్నది. ఇక, తిష్ట్య్ర- _అవో 
వల యుద్లకాలనమువలనను, శవమున కంత కియ లొనర్ప. 

కుండ శీత కాలములో, చీకటిలో, నెల రండు నెలలకై నను 
యింటిలో నే 'పెట్టుకొనియుండవలెనని చెప్పుట చేతను, వర 

న్నవైజోలోనుండిన దీర్ధ ర్యాతిస్థిర పడుచున్న ది. మన మొకసారి 
ఐర్యన్నవెజోన శన్వు. పీసికోనిపోయిీ (ధువమండలమందు_ పెట్టిన 



జ్సీకేశ్సీ "పెదడిక నిలయము 
" టం 

పిమ్మట అచ్చట దీర్త రృ ర్యాతియుండితీరవ లెను. అది. యిప్ప్వు 
డున్న పడి నెలల సిర కాలమధ్యమందు నచ్చచున్న [ది కాని, 
అంగమయిన్యునకు పూర్వమం ద్ రార రాతి ల. 
సలల బీత్ర కాలములో స స్వ వి యముంసాను, |? సఫంతనర కు 

సారాంశ మేమనగ: వర్యస్థ వెబోోయను: పారశీకుల సంత ము 

రే త్తర (భువమండలమం డుం డెను. అంగ మైన్యుకు 
జ స్కా 

అరమ - జం అనగ్గ టకం యమునకు పూర్వము అలలు 

ల! శ ఖీ ఫై 

శేని ట్ త్త ధడి. లం ల గర్బ. ణ్ భది 

యము'ే వరుకు యామ ళు 

చక వర్ణి, పబడిన న. 

తుదకు ౮ “రంఘు ల యను 



అవై స్ధ్క ప్రమాణము, 15 

వైన చర్చించిన “ వందిదాదు ” వాక్యమునకు ేర్చబడియు 
న్నది. -ఈ మైతిహ్యుముచే అంగ మైన్యునకు ఫూర్వమున్న 
అతొవ్లస్థితి పేర్కొనబడి యున్నదనుట కంతమా.తమును 
సందేహము లేదు, ఇంతవరకు అంగ మైన్యుని యుష్మదవము 
నకు పూర్వమందు ఐర్యన్ననెజోలో నున్న శీతోస్ల స్థితిని 
'దెలియపరుచు వాక్యములు రెండు దొరకినవి, 

(౧) సంవత్సరములో పదినెలలు వేసవియుు ౨ ఇలలు 
నీత కాలముండును. (అంగ మైన్యుని _పతిసృష్టిని తల: 
(కిందు వేసినవో యీ పరిస్థితి యేర్చడును.) 

(౨) సంవత్సరములో యేడునెలలు "వేసవియు, ౫ శెలలు 
నీత కాలముండును. ( “ బుందహిన్” వాక్యము; వండి 
డాదు (పథమాధ్యాయమందు చేర్చబడిన వాక్యము.) 

_ ఒక్క (పబేశమంబే యీ ₹ెండు విధములగు పరి 
స్థిత లెట్టుండునని పండితులు (భమపడిరి,.. ఇవి పరస్పర 
విరుద్ధములని వా రభ్ని వాయపడిరి, కాసి, (థభువమండల 
వుందు అశంశ భీదములను బట్టి కొన్ని-ోట్ల ౭ నెలల సూర్య 
రశ్శయు, మరికొన్ని వోట్ల ౧౦ నెలల సూర్యరశ్శియు నుండుట 
అసంభవము గాదని మన మిదివర ే బుజువుపరచియున్నాము. 

"కాను దీనిలో ఏంత యేనియులేదు. బుో దమందు సూర్యు 
నకు యేడుకిరణములు గలవని యొకచోటనుి, ఇదికిరణములు 
గలవని ఇంకొక-వోటను చెప్పినను, అవై స్థికవాజ్య యమం౦ందు 
కూడ ఐర్యనవై జోలో వేసవి యేడువూసము లుంజెనని యొక 



,శీ1ే6ి నే డిక్ తీ బయవముం 

చోటను, పకి మాసముటుం జనని ఎశొాకపవోటను చెచ్చ 

బడియున్నది. పరస స్పరవి ఏరుద్ధ ములుగ గ న్నట్టు యీ వొక్య 

ములచే (భువమండలమందూ ఠి ౧౧, మాసముల సూర్య 

రళ్మిగల భిన్న పదేశములు సూచింపబకు చున్నవి, 

ఈరీతిగ 2 ౧౧౦ మాసముల సూర్యరశ 

(పదేశములను 'సోచించుటకింగొక _పమాణవ 

ృరముగో రాన నెల మొదటి తిధినాడు (1 కా 

మాదుపబకురున్నది.. 



7 అవై స్థిక పిమాణము. త్త 

మాసముల సూర్యరళశ్శిగల భిన్న పదేశములు సూచింపబడు 
చున్నవనుట జెంతమా.తమును సంబేహములేదు. ఇంతవరకు 
జరిగిన చర్చనుబట్టి ఐర్యనవై జో యనుభూవి పారశీకమునకం 
భూర్పుకొానయందున్నదో, లేక ఉత్తరభూములలోనున్నదో -. 
నిర్ణ యమై పోయినది 

అంగ మైన్యుని _పతిసృష్టైవలన ౧౦ నెలల నీతకాల 

మును, ఆెండునెలల వేసవియు వచ్చెనని వందిదాదుమొుక్క 

య్రశమాధ్యాయములో గలదు. దానిని మనము తల్టకిందు 

ష్ట్రేన్ఫి భగవంతుడు మొదటచేసిన సృష్టి. (పకారము ౧౨ నెలల. 

'వేసవియు, ౨ నెలల లీతకాలమునుండియు-ండవలెనని యూహా 
చితిమి, కాని, యిట్టియూహతో పనిలేకుండగ శే, అం(మై 

న్యుకు రాక కష్రూర్వమి వర్యన వై జో యెంత మనోహరమగు 

స్వర్ష ముగనుం జెనో వంది డదాదుయుక్క_ ద్వితీయాధ్యాయమందే . 

(శత్యవీముగ వర్ణించియున్నారు. అృపబేశము నందనవనము 

నలె _సకలసౌఛాగ్య సంపదలతో తులదూగుచుం డెననియు, 

లైశ్వర్య సంపన్నులై. యుడిరసయు, వారందరికి * పము *” 

యను నాతడు రాజైతన (పజలను కన్న బిడ్డలవలె గాపాడుచు 

న్యాయమార్షమున (పజాపరిపాలన  మొనర్చుచుం డెననియు 
యాద్వితీయాధ్యాయము విపులముగ వర్ణించుచున్నది, అంత 

యొకనాడు భగవంతు డీ* ఇమ” యను రాజును తనజేవ 

సభకు రప్పించి ముందుభూలోక స్వర్షమగు ఐర్యనవై జోమై 



అన్యా అ సల స్య జో, న 

టెడిక్ పెైబ్రయము, 
మి 

[| స్ట చుట న రాజసు 
. 

త్రై న్ బే సమ స్త 

[దవన వమునుండి 

భవనమును (వర ఈ) స్తచరలదం రు 

జంతు సులముి నై క్కటయు, ఓమభులయొ క్ యు 

భర ఇటలి సూర్య చం ద్రనత్షు, శాదులు స! ర్ ట్రే క్ వ్ల 

ఈగ*వరగ”' తో నున రాల సంవతి+ర 

మొక ప్ప సీసృషి: చనుతా 

గ్ర ముండ న లెను, వారిట్లు క 
పర ౦పరగ్య వ్యా సపమెయి స్పటివరళు

 
ఇటీ ట్ల 

ఇట్లుపార (్ర పర్య ముగ వచ్చిన జాసి ఖీ న 

రమ్మన ంథభమందు సిరాతురవుు , 

| ల లో 



అవ సీక పిమాణము. త్తం 

మాత్రమును ఏలుండదు. శేవలమ్ముపాచీన (గంధములందున్న 
దివ్యజల వాహినులపే పేర్లతో యిటీవల [కొత్త త్తగ నామకరణ. 

"మొనర్చ్పబడిన నదుల్డే వేర్ల నుబట్లి ట్టి ఐర్యనవై జోకు స్థలని న్రైళమును. 

ఇవేయబూనుట చాలతప్పుపద్ధతి అట్టయినచో, ఇప్పుడార్యా 

వర్తమనబడుచున్న వింధ్యహిమాలయ మధ్య(_పదేశ మే. 

అర్యులకు మూలస్థానమని 'యేల చెప్పకూడదు ? కనుక, కేవల 
విటీవల [కొత్త త్తగ పెట్టబడిన పేర్లనుబట్టియే స్థలని సైశ మొనర్చ, 
బూనుప ద్ధతిసి పూర్తి రగ వదలి వేయవ-లేను. 

నందనవనమువఠత నొప్పారుచుండిన వర్యన వై జో 
మోదికి హిమ్మపళయ మెట్లురాబోన్సచున్నదో భగవంతుడు. 
ఇమరాజునకు తెలియ జెప్పుచున్నాడు, చక్కని తమ 'బేళశము. 

మంచుచే నెట్లు పాజైపోయినదో ఆర్యులు తమ కండ్రార భూచి. 

నళ్లే యా ద్వితీయా ఛ్యాయమందు వరి న్హంపబడియున్నది. “ఈ . 

వర్ష నమంతయు అధునిక భూగర్భ శాస్ర వేశ్ర త్ర యొకడు యభా- 

ఖాస్త్రీయముగ జేసిన వర్ధనవలెనే యున్నది. (పంపచ 
మంతయు. మంచుగడ్డలతో ే లురు. కొనిపోవ్రునట, ముహూన్నత 

గ౬ిలిఖరములుకూడ కస సము మూరెజెత్తు మంచులో మునిగి. 

వోస్టనట, ఈ వర్ణనమింత (పత్యవముగను; యభా ఇాస్త్రాయ. 

ముగ నున సప్పుడు దీనిని పుక్కిట్రిపురాణమని_ (తోసివేయ. 

జాలము. వృపదేశమంటై నను శీతోన్ల ష్లస్థితిలో. నిట్టి విపరీతమైన 
నూధ్పులు గలుగుట అసంభవమని పండితులు నట్టిగ తలంచు. 

టనే, యీ వర్ణ నమంతయు పుక్కిటి పురాణనుని 'తోనివేసిరి. 



జ్తలిగ "సె దక సలయముం. 
ర 

వసంత సమయ్ముగ నొ వ్నారుచ నన్న శీ కీతో ని సితియుం జెనని 
గ్ ఖ్ 

స్ధితి కనీసము రెండుసార్లు తటస్థి: చిన హిమ, ఇ 

“వాలి ౮౦ సారై హోయెననియ, గతించిన న హిమ్మ పళయవ ఇ (స్తుకు పూర్వ 

ము మమారు ౮ వేల సంన త్సర ములకు పూర్వమందు క తటస్థించె వ్ర 
'నసీయు అమెకకను భూగర్భ త్ "నేగ్తలు 
(3 కం, ఈం ? సంవత్సరముల ంద శ 

. హీమ్యవకయముగను. లవైస్థి 
. బడియున్నది, శాన 6 

గార మన (పొచిన్టగం1 సములలోని వర్ణనము. "లెంత 
నుగ నున్నను వానిని నమ్మక నోవుట మన వోరి కీళ్ల 

 మైపోయినది. ఇ యపనముకము. శేకపోలు 

బోను పండీతు నవవ కేవమందం ముండు 

న్ సఎగుచున్న తము 

“నడి కొదు, క! ళు స్వర్షరు లము; 

మును నదలిపె షో 



అవై స్థిక ప్రమాణము, శీలి 

నెవరైన వదబుదురా? ఇప్పటికి పది వేలసంవత్పరముల క్రిందట. 
తమదేశము మంచుచే పాడై పోన్చటచే అర్యు లాబేశమును 
వదలి'వెసి దవ్నీణాఖిముఖముగ పయనమై రావలసినవానైె ఈ 
వారి స్లుల లేచివచ్చిగో_ ఆకారణము- అవై స్థిక్యగంథములందు 
యొన్నడో లిఖతపూర్వకముగ  భ్మదపరుపబడియున్నది. ఈ 
వర్ణనము సత్యమైన బేయని సిన్న గాక "మొన్న నే మన భూగర్భ 

శాత్రు వేత్తలు కనుగొనియున్నారు. ఆహా ! ఏరుకనుగొనక 
పోయినచో అవెస్థికవర్థనమంతయు _ ఫుక్కిటిపురాణమేమొ: 
వోయడిదిగదా |! 

దీర రాత్రులు, దీర్ధృదివసముల్సు _ దీర్ధఉవస్సులు 
మొదలగు (ధ్రువలతుణములను ెలుపు నిదర్శనములు పెక్కు. 

లువై దిక వాబ్బ్బయమందు గానవచ్చుచున్నను ఆర్యులా పదేశ 
ములలో సకొలవుందు నివసీంచిరో, _ యేకారణనులచే 

అచ్చటనుండి లేచివచ్చిరో 'తెలియజెప్పు వాక్య మొక్కటి 
మైనను మన వేదవాజృ్యయమందు గానరాదు. ఈలోపమును, 
ఫూర్తిచేయుటవై మనము భూగర్భ శాస్ర పరిశోధనల నాభా' 

రము జేసికొంటిమి. ఇప్పుడుసదా మంచుతో గడ్డకట్టుకొానిపోయి 
మానవసివాసమున కనుపయోగముగనున్న యయాధువమండ 

లమే) పూర్వ మొకప్పుడు (పది'వెలసంవత్పరములకుమై న) సంతత: 
వసంతసమయసౌా భాగ్య సంపదలతో తులదూగుచు వమూనవని: 

వాసమునకత్యంతోపయు కృముగ నుంజెనని యా శా్రుపరి 

శోధనలవలన బుజువై నది. పదివేల సంవత్సరముల (కిందటతట. 



-ల్మేల్రిల్లి "నె వైదిక ని నిలయము, 

స్థించినసామ్మ పళయమునకు పూర్వమే ఆర స్ట్ 
కాపఫుర ముండియుండవతెను. గాని తదుప పరి యుండియు 
జూలరు, మూ యూసహయ్ీ అనై న్్ వకూ అమువనలన (పత్న, 
తమ్ముగ బుజ్యువై న నషి, నీనినిబట్టి. | | వర్యన 

"మొదట మంచి భీత వ్లస్థితి సుం రును "4 

జ కోలో సెజ్ ల్ో 

నిననిం చుటకు 

శనుపయోగమళ నన ఈరీతిగ పూరం 
జరిగియున్న చర నాం ములనే ఆ అర్వు సలు న 

తమ మనస్సులందు జా 

ల ముంచ కసిని “్రాబ్లి 

గత తముగ న వచు చున్న యామె! 

వుకిటి టి అకాణన నుగనే  తలంధుచ చుండి 



'యమై యీశాన్ర్రపరిశోథనలు లోకమునకు మెహోప 
"కార మొర్చినవనుటలో సంబేహము లేదు, మనమత్మ గంధము 
లలో పరంపరాను గతముగ భృదపరుబడియున్న మొతివ్యూ 

ములమొక్క_ సళత్యాసత్యముల నింత ఖండితముగ బుజున్ఫ చేయ 

గల అధునిక భౌతిక శాస్ర పరిశోధన లింకను వెక్కు.లుగావింప 

బడవలసియున్నవి, ఇంతవరకు చేసిన పరిశోథనలు బహుకొద్దిగ 
మాతమున్నవి, ప్రవిచాలనవు, 

మన మిష్పుడు ఐర్యనవై జోయొక్క- స్థలనిశైళ మును 
కష్టూ రిగ వేసియున్నాము. కనుక, వందిదోదు 'ంథము 
యొక్క _(పధమాధ్యాయములో వరుసగపేర్కొన బడిన 

౧౬. బేశములయొక్క ఛావార్థమేమో మన మిష్తూడు 
సరళముగ _న్నిర్ధయింపవచ్చును. (_పాచిన మూలస్థానమగు 
ఉత్తర (మునమండలమునుండి ఆర్యులు దవీణాభి ముఖమున 

బయలు బేరి తమ మార్షమందు చాటుచు .(పంజూబువరకు 

నచ్చిన భూములే యా పదునారుభూముైై యున్నవి. ఆర్యు. 
'చేశములగుండ వచ్చినారని * వందిదాదు * నందు ( పత్యతు. 

ముగ 'ెప్పీయుండనిమాట నాస్తవమే) చెప్పవలసిన అవుసర 
మును లేదు. వఏలయనగ, వర్యన వై వో 'ఉ త్తర (_ధువమండల 

మం దున్నదనియు, అది మంచుచే పార్రైపోయి, మూనవనివాస 
మున కనుపయోగ మై పోయినదనియు. చెప్పినప్పుడు అర్యు 

లఛ్చటినుండి శేచివచ్చిరని "వేరుగ, _చెప్పవలెనా "మేమి ౪ అది 

గాక ఐర్యన్నవై బోయను భూమి. హిమ్ముపళయమనుచే మానవ 

ఖ 



జ్నీలిత్త వైదిక సిలయము, 

నివాసమున కనుపయోగమమ్యొనని చెప్పీన వెంటనే యీ 
సకదునారు భూములును న. జీ పర్కొ నబ! 

(శన మమున నేదికా 9 
కునే 

వమగుచున్ల షది? పష... 

పుటి పురాణము గాదు, 
నిజమగు చం! డి సర తాం నచ త 

పూర్వము సందనవనమువ లె లెచున. 
మునందలి న ఐర్యనవైజో ” యను భి 

మన “పరాణమ! “కురుపరంతము” 
బేవతలకు నివాసస్థానము అనన్ స్వర్గము 

ఆర్యుల మా ఇల స్ట్ ముట్టు ముంచుయ ప్ై పోం 
చరి తొంశమే భార! కియ్యగం? 0ఖ ములలో! సుండ గలను, 
న "హ్రాం యించి మహః క ఏ *రతము, మత ఎట్టి? లాగవలి 

రింపబ డయ న్న డి కర. జా 1, 8, 1 ు 106 నిన ర్ల 

వ్ని న్ా. శ్ బహు పుం జా? తనమైన' 



అవై స్థిక ప)మాణముం త్మీలిగ్ష 

చెప్పెను మను వా చేపను మొదట కమండలములో 

నుంచెను అదీ పెరిగినకొలది దానిని వావిలోను, నదిలోను, 

తుదకు సమ్ముదములోను వేని కాపాడెను. అంతట ఆ చేప 
ఫలాని సంవత్పరములో (యే సంవత్పరమో తెలియదు) వరద 

రానున్నది. కనుక నీవిప్పు డొక నావను (నావం) కట్టి 
దానిలో భ్మదముగ నుండుమని చెప్పెను. మను వా పకా 

రమే చేసి ఓడలో సిద్దముగ నుంజెను  నావయొక్క_ 
పాశమును అ చేపకొమ్మునకుకట్టి మనువు “యీ త్తరపర్వ 

తముమిదుగ ”___వతం ఉత్తరం గిరిం___పోవును, -ఈపర్వత మే 

హిమవత్సర్వతమని వ్యాఖ్యాతలు వ్రాసియు న్నారు, నావయొక్క- 

పాళశమును ఆపర్వతముపై నున్న చెట్టునకు కట్టవలసినదసి చేప 

వెప్పెను  మనువ్య్శాపకారమేచేయగ  వరదతోపాటు నావ 

కూడ కముముగ  క్రిందికిదిగను. అందుచేతనే యీపర్వత 

మునకు *మనోర్ అవసర్పణం”---మనువు దిగినవోటు.___అనసి 

"బీరు.వశ్చెనట.  ఈవరదవలన జనులందరునళించిరి). మను 
వొక్క_జే మిగిలెను. మను వంతట “పాకయజ్ఞ ” చమొనర్పగ 

అసీటినుండి సంవత్సరములో * ఇడా ” యను ్త్రీవచ్చెను, 
-ఈ(స్ర్రీవలన మనువు సంతానమును (పిజాత్కి) బడసెను. ఈ 
కథ యే అధ. వే. య[సు 89, 7, 8.లోకూడగలదు, అచ్చట 

గిరిశిఖరముపేరు * నావష్మభంశనమ్ ” అనియున్నది. మహా 
భారతకథలో “నాబంధనమ్” అనియున్నది. మనువు తపస్సు 
చేసినచోటు మలయ (మలబారు) అని వమత్ప్స్యపురాణము, 



జీలిర్ర. "పె దర నిలయము, 
తం 

చెప్పుచున్నది. (దవిడ దేశ వురాజగు సత్య 
బదులుగ భాగవతపురాణమునందు. జీరా 
పీనియన్ని టిలోళశతవథ బ్రావ్మా ఆఇవర్ల నే | 
ప్రి (8, పూ. ౫౦౦ సంవత్సర మొంచస్టాన్యమే న 
దనిపండితులునిర్ణ యిుంాచిరి శకతునో లువ ద 
మైనది. మను వునకును వేపకును మొటటమొదట స 
మెచ్చటజరి గో తెలియదు, మనుఫ్రు నొన నః చ్చట షు 
తెలియదు. + తపథ, ను. అణ మందు నీ4 గన ర్ 

ప. 

చున్నారు. గ్గ ను క్ యీనర కును. మం చునకున గ్ 
మున్నట్లు మన (పాగనులకు | గ్ ఉుళల 



అవై స్థిక ప్రమాణము.  శృ27 

శతపథ్యబాహ్మణములో చెప్పబడిన పరద (బౌఘః ్ ర 
కూడ హిమ పళయము, [కింద పడిపోయిన _పదేశను 

నుండి 'యిట్లుకోట్టుకానివచ్చుచున్న యొకానొక సీటివెల్టువ 
మైయుండవచ్చును. బహుశః, మనువుకూడ యిానీటి “వెల్లువ . 

"నెంట నావలోయెక్కి, యూ చేపనెంబడి, హామవత్సర్వత 

పార్భ ్వమునకు కొట్టుకొనినచ్చియుండవచ్చును. కనుక, శత 
పథ ఆావ్మూణనర్థ నము కేవలమొక్క_ సీటివరదనే, సూచించు 

చున్నదని చెప్పుటకు ఏలు లేదు. భూగర్భ శా ఫ్ర) మును బట్టి 

వరాడగ యా కథ హిమ పళయమునుకూడ సోచించుచున్న 

దనియే. 'చెప్పితీరవలెను. కానన అవై స్థ [గ్రంథములోని 
హిమ పళయమును, శత పథ్యవాహ్మణములోని జల్మ పళీయ 

మును ఒక్కుట్ చర్మి తాంశమును బెలుపుచున్న వి, ఏనిెంటికిని 

మూలమొక్క_ పే ఈ౭0టికిని యిిళొక పోలికళూడ కలదు, 

ఈజల_పళయములో రథశ్నీంపబడిన మనువు వివస్వతుని కుమూా+ 

రుడు) సామ పళయములో రవ్నీంపబడిన * అమ ల యను 

నాతడు * వివంభుటు ” ని కుమూరుడు. 

పద వేల సంవత్సరముల (క్రిందట యాభూగోళమువై 

జరిగిన మహా పాకృతిక విపర్యయ మిరీతిగ . _పాచీనార్య 
సంతతులవే వాదయరూప పఫపముగ భ్మదపరుపబడి యున్నది 

వైదిక; అవైస్థిక వర్థనముల “టిలో అ వైస్థికవర్గ నమే మిక్కి-లి 

ఫురాతనమును, యెక్కువ విపులమునునై యున్నది. భూగర్భ 

ఇాత్ర్రపరిశోధనలుకూడ అనైస్తికవర్ష నముతోడనే ___ (పతి 
చిన్నపనరనునందును __ తపొచినట్లు. సర్వవిధముల, సరిపోవు 



గనిళ్షం వము శ 

-జ్మీలర్ర వైదిక నిల 

పైన కురిన్' భన నలను బట్టకూ న! నత్రళు, చావా | 

మున కంఇ వెందిదాద్యగంథధ మే యేక్కు న పురాతన షన 
దస్ హేససపండితుడు గనుగనొని యునా, యా 

అర్యు లొకష్పుడు ( 

రని చెలుపు వాక్ళములు కొని, శకి 
మూటినిమ్యూత్ర దృట ర్క (1 ్గ (5 మిచ చ్చట ౩ సం. దుము, శతం హీనం గౌ 

శతం” ( అను. పదమ. కాం న గేదమంద ; గానవచ్చుచు న్నను, 
అయో ఫత్రం హివుం * అను పదముే అగ్యు లప్పృట సంక్ | 
తు యు మరయుంటల నివాస సమును పూర్తిగ భ్ 

న లి 

జబ శానజబ'। 

సరయు నివసీంతుర ని యు 0 
వ బా, 1111 క! చకుచేన్నను. అనగ, యనా 

| 6 

స్థానములుగ వలయం పబడజొచ్చెని - 

ర్యోమ: లొనర్చిన పురుములీయు తీర క్ర 
రని రామాయణము (11/ టక 

వి గో!. యివి చు ఉ గరకు! 
జీ 

ఘైవాసింపళు రా 



అవె స్ట్ ప్రమాణము, 4209 

అనుభూమి యు, పర్వతమును, (పజలును, గలరని చెప్పూ 
చున్నాడు. “పత్యాస్వ స్తీ స్ప”కి (అనగ, వాగ్గోవికి) ఉత్తరమండల 
ములు (ఉదీచీమ్ దిశం) 'తెలియునని కాకీ తక్మీలాన్మాణము 
(1 ర) చెప్పుచున్నది. ఈవాక్యములనుబట్టి ఆర్భులొక 
ప్వూడు ఉత్తరభూములలో. నివసించియున్నట్లు "తెలియుచున్న 

దని నని “మర్యాయిక? పండితుడు తలంచుచున్నాడు, కాసి 
యి వాక్య ములంత స్పష్టముగలేవ్రు. ఏనివలన (ధువమండ 
అము సూచింపబకుట లేదు. అయినను, తదితర పమాణ 

ములచే యిదివరకే బుజువైన ఉత్తర్యధువ నివాసమును. 
మరింత  యొక్కువగ తెలుపుటకుమ్యత మో వాక్యములు 
ల్స్ గోడ్చ కు చున్నవని చెప్పవచ్చును. వున సిద్ధాంతమును బుజున 
వేయుటకు మన మిపిపరకు చర్చించియున్న వె దిక, అనె స్థిక 
(పమాశణములే (పబలాధారము లుగ నున్నవి. సేనివలన ఆ అమ్య 
లొకప్పూడు ఉత్తర్మధువముండలమం దుండిరనియు, తదుపరి 
హిమ్మపళయము'చే అమండలము పాదైపోగా వా రచ్చట 
నుండి లేచి దవశ్నీణాభిముఖముగ పయనమై మధ్య అనేక 

భూములను జడాటుచు, కొంతకాలము అక్ససు, సింధు, కుళ్యా 

రస్కా నదీ పాంతములలో నివసించుచ్చు తుదకు మరల అనేక 
సాఖలుగ చీలిపోయి కొందరు హిందూదబేశము లోనికిని, 
మరళికొందరు పారనీకబేశములోనికిని పోయిరనియుు. తెలియు. 
చున్నది, 

జ్రైపావడడా్థాన్ల 



పం(జెండవ అ ధ్యాయము, 

న 

త్ర తుల్య ప. జి 

(6020202076 010108 

వివ్టులముగ పరి 

సూచింపబడనచ్యు మనని 



తత్తు ల్యగాథధలు. డీపీ 

వమునపనివాల 'లేలికమయెనది, కనుక. యావివయమై' మనము 
వారి కనేకవందనము లొనర్చ్పవలసియున్నది. “రీసు* గా: రొన 
ర్చిన పర్షిశ మనాధారము జేసికొని నేసిచ్చటకొన్ని ముఖ్యాంశ 
ములను నమూ(త్రము క్ష కుపముగ "్లే సుర్కొ-ందును. 

(భువమండలమందలి _పాచీన సంవత్సరమును గూర్చిన 
చిన్నాను లేమైన తదితర అర్యజాతుల (గ్రంథములలో కల, 
వేమో ముందు విచారింతము, బుగ్వెదవుందు ఉపస్పు 
బజబహువచనములో పయోగింపబడియున్నది. ముప్పుదిమంది 

యుపాకన్యలు ఒక ఆవరణములో నే చీలిపోకుండ కలిసియుండ్ని 

ఒక్క మనసు స్ఫుల్ నే, గిరగిర తిరుగు చుందురని బు్వేదము 

వర్గిం చెను. “ 'లెట్టు ” జూతిబారి పాచీనగంథములందుకూడ 
ఉవన్సు ళ్ దర 'దుశ్తే 2 - (బుగ్వేదము; న దివో-దుహిత్యా 
అనగ, " ' దినముయొక్క_ కూతురు”గ నే వర్తి ర్ధింపబడియున్న దిం 
సుందరులగు యిట్టి “ దివో దుహితలు ” చాలమంది. గలరని 
ళల లెట్టు”కవులు వరి ర్గించియు న్నారు. [గీకుగాథలందు హేరకిల్పు” 
యొక్క. భార్యలు పెక్కు.మందిగలరు, “వీరు ఉవసు స్పునకంశె 
భన్నమైనవారసి చెప్పుటకు ఏలు లేదని మాక్చిముల్లరుగా-5 

చెప్పియున్నారు. ఈ కథయే  “ఇల్టిక” గాథలందు గలదు. 
'సూరు వ్ర్సి భార్యకు వూట "పేద్ధగలవట, (స్ర్రేరూపములుగ వర్ణింప 

జడిన బహు సంఖ్యా వాచకములగు సేయువస్సులన్నియు 

సంవత్సరములో 3౬౦ దినములలో (పతిదినమును కన్పడు 
ఉవస్సులు గావనియు, ఉ _త్సర్మధువమందు సునూరు 'నెలదిన 



శీశల "వె దశ నిలయము, 
చ 

ములవరగుండు దీర్గ యఖుండ ఉవ'సే స్సీ యిీావిధముగ నర్గి ౧వ 
బడియున్న దనియు నున మిదినరకే బుజు వుపరచి యున్నా 
ఖ ఫస వ్ దిన్ న్ _నుహిత లగ ను (స హువ చః న ముగ గను ఖు గ గర సళ 

గ్వుల వరశ్రముసార్చియ చర్చంుసందక (మన. దా వీన్ 

ములో ౧౨ సె 



(28) తత్తుల్యగాధలు.: . స శీకిలీ 

రాసి, ఆర్యు లందరును భిన్న కాఖలుగ చీలిపోయిన ప్ప? న్ా 

అయా సంఖ్యా వాచక సామములకు బదులుగ యొవరి:యపష్షము 

చొప్పున వారు తమతమ నెలలకు [కొ త్తఇీర్షను పెటుకొనిర , అం (0 న్, 

అందు వేత జీ, యిప్పు డన్ని ఫభాషవలలోను నెలలపేర్లు ఒశీమూది 

రిగ "లేక భిన్నములుగ నున్నవి. (పాచీన రోమక౯ా. సంవత్సరము 
యొక్క- కదినెలల.. యవధినిబట్టి పదినెలల _ సూర్యరళ్శి 
గల. థువ్యపాంతనము కూచింపబడు చున్న దనుటలో సంబే 

పహాములేదు.. వ. 

కెట్టిక్, ట్యూటానిక్, బ్రీకుజాతుల పహైచీన సంవత్సర 

మునుగూర్చీన వర్ణన లంతస్పష్టముగ లేవ "ెల్టుసంవత్పర 

మునుగూర్చి ఖాంచము తెలిసికొందము, సంవత్పర ములొ నున్న 

ఉప్లోగతనుబట్టియు, _ల్ఫీత్రో (గతనుబట్టియు వారిసంవత్పరము 

“రెండు సమభఫాగములుగ విభ జిం పబడీనట్లు గాస్పించు సన్నదిం 

సూ ర్యరళి గక ంెకు "చీకటియు, పగటికంజు. "ర్యాతీయు.. వారి 

"జక్కుువ పభానములుగ గన్సట్టుచున్నవి.. నవంబరు... మొదటి 

కేదీనాడు. వారికి శీతకాలము . (పవేశించును; - చీకటియు 
వచ్చును, ఇదియే. వారికి _పొతసంవత్పరములో చినరిదినము. 

(పాఠీసంవత్సరము చనిపోయినదని సూచించుట కనేక పండు 
గలు జాతరలు జరుగును, 'ఇదియీ పిశాచములు గన్సడుటకు 
తగిన సమయము స క్యబేవు డీదినవచు౦దే చలియు, చీకటియు 

నను 'రాతసులకు. ( "లేక పీళాచములకు 1. 'లొంగిపో యెొనసి 

వెప్పుటైకై నారనేకజాతరలను ' ' జరుపుదురు, అంధకారము 



"వె దక నిలయము, 
ు 

నల్లని పందిరూపమునుధరించి, ట్ క గాని వెస్టలుగాని బే 

మహాభయంకరముగ (పపంచముందు విచ్చలవిడిగ సంచరించు. 
నట, ఈవిధముగ వారినూతనసంన వత్సరము చలితోడను, + 

తొడను (ప్రారంభమగును. కదేతిగు స సూర్యుడ 



తత్తుల్యగాధ లు. . డీలర్: 

కాని, యదాకన్య భూమి కిందనున్న చీకటిలోకమునకు పోయి 

నప్పూడు భూబేవిదుఃఖంచునట. దీనినిబట్టి శెల్టిక్ సంవత్సర 

ములో నవంబరు మొదలు య్మీపియల్ నెలాఖరువరుకు చలితో 
గూడినదిర్ధ్య రా_తియు, మే సెల మొదలు అక్హ్రోబరు నెలాఖరు. 

వరకు సూర్యరశి తోళకూడిన  దీర్ధ దివసమును నుండునసి- 

తాత్పర్యము, ఇంకొకవివేష మేవునగ, అంధకార రాతసుల 

కును జ్యోతిచ్తైవతలకును జరిగిన యుద్ధము. నవంబరు. 

మొదటి లేదీన జరిగెనని స్పష్ట్రముగ నలదు. ఈ యంశము 
కంబరాసుర యుద్ధ కాల నిర్త ర్త మొనర్చు శరుతు ఈం వ తిథిని: 

ఫోలియున్న ది నాశ్వేజారివారి సంపత్సరముకూడ యిదేరీతిగ 

నున్నది, అశ్లోబరు ౧౧, ౧౮ 'తేదీలమధ్య వచ్చు శనివారము 

నాడు నాగ్వేజాతివా రొకపండుగ 'జేయుదురు. ఇది (పాచీన' 

కశాలమందలి నూతన సంవత్పరాదిని సూచింపుచున్నదని. కండి 

తుల యభిపాయము, ఠ "కెల్టు ౫ వారి సంవత్సరమునకంయె. 

“ నాశ్వే * వారి సంవత్సరములో కొద్దిదినములు. తక్కుువగ 

నున్నవి, నా బేశములో చలి కొంచెము ముందుగవచ్చుటచే: 
వారి సంవత్సరముకూడ ఫొంచెము ముందుగ (ప్రారంభమయ్యు 

నని రీసుగారు తలంచుచున్నారు. . 

గీకుజాతివారి (ప్రాచీనసంవత్సరముకూడ అల్టుబరునెల 

చివర లేదీనా'జే _ప్రారంభమయ్యెను. . నూతన సంవతృరాదిని, 
(పాతసంవత్సరాంతమును, 'జలుపుట. .కానాడు. పండుగలు: 

జరుగును. వేసవి మధ్యమును - దెలుపుటకు... “లగ్నసద్ వంటి. 



వైదిక సిలయము, 

పండుగలు జరుగును. సూగ్యోదయమును 
లలో “గ పీక్ పండుగ లవంటి పండుగ లే జరుగును. ఈ సోలి 
“లనుబట్ట మాడగ, 'కల్టుజూతీ వారి (_పాచీనసంవత్సర మున అ 
ీకుజూతి నారి (పాచీనసంవత్సర ము 

'దెల్పుచున్నది, దీనినిబట్టి ఐగోపాఖండవాసు। 
ఇఒ మాసముల పగ గటిసిహూర్చియ 

కూడ్ర (యు నని వాసము జీ 



కత్త్యగాథలు.. య? 

కాశే శ బరుండక క వశ్వన చ శేర్లుండుట తటస్థిం చెను. ననీ 

నవగ్వ దశగ్వుల "జీర ర్లలోనున్న సంఖ్యలు వారివారి! 

యజ్ఞకాలపరిమితులను 'దెలుపుచున్నవని యిదివర కే బుజువు 
పరచితిమి, "కెల్టుజాతి వారిలో కూడ నొక కథ గలదు.. 

తొమ్మిది. సుందరరూపములు. గల కన్య యుక అత. గలం 

దట. తన శ్మతువు పడమరవై ఫునుండి తనమిదికి వచ్చుచున్నా 
డస వినగనే సూర్యుడు “అతని నెదిరించుటనై ఆనె పునకు 

పయనమయ్యెనట. "కాని, మధ్యలో అకస్మికముగ “సూర్య 

ఉఊొళా నొక సం శీతసానమునకుపోయి యా నవరూపీణియగు 

కన్యను కలుసుకా నెనట, అచ్చట యీకన్యసూర్యునకు "వేడి 

సీట అభ్యుంజనస్నానముగావించి, మంచిభోజనము పెట్టి; రేపు. 
శానున్న యుద్ధమునకు (పోత్సాహకరముగ నుండునట్లు. 
త్రయారు వే నట” ఈకథ అంధకారరాతసులతో పోశాడ. 
జోన దున్న యిందునకు సోమర సమునిచ్చి (ఫోత్సహించిన 

నగ్యులచర్మిలీను పోలియున్నది. కనుక, * నవరూవీణి ” యగు 

ళ్ ర్ 00 ” కన్యయు, బుగ్వేదముందు-పే పేర్కొన. బడిన %* సవ 

ఆాబేఛావమును సూచించురున్నారు. ఉధ్ధార్రానా. 



క్ు ప్ బ్లయ కు య్ 

రుచున్న (ధభువమండల (సాంతము నే సూచించుచున్నది, 
అవైస్థిక (గంథమం దింళొక కథగలదు, " విఫననవాజా 0) 
యనీనాలేదు పథరూపముగ పె కెగుర చేయబడును. అతక్షు 
'మూడెహాోో ర్మాత్రములు ఆకాశమందు తిరుగాడుచున్నను 
తనయింటికి రాలేకఫోయెను, మూ, దురాయైన తరువాత 
“ఉవస్సు కనుబడగణీ అతడు అగ్గి సూర. ౫) సాం స్రాత్ర సెక్సు 

(వార్థిం చెను. అంతట ఎ లగి సననోర ఎసాహీిాత” | 

'సురథ్నీతముగ ౧ ఈల నె సీకక్శ 
నవాజూో బ్వగ్లో దమం! దున * వ్మిపనవగ స్” ౯ "ము మె యుండ 
వచ్చును. బు 11, 29, 2 ౯ గవర లతోపొటు మ ఇ 
“విపు లుోకూడ శ్చీరొ గానబడతయు సొ ర్న రు. మరియు 

_/డ్జ్స య. 'ఇృవంవావాసొయనబకిన అ౧?(నుల 
మందు నూడెాసాహారా, తములు నివసించిరట, 
చమూస్సీర్ల యజ్ఞానంతర నిందునక్క భ్ోడ, త టోీయిళ నై 
లును “విపనాహసా”యనబడిన అ్వినలును ఈ కలిని? నే అవె 
నస్ కథయందు “విఫ =న వోబ్రా”? స (మొ యు రడీ న స్చశ నో 
ేబ్దను అ్నవైస్థక గంథమందు ఉ విఫ”గను, స్థ 
త్స నాజూ”గను మారియుండన చచ్చును, 

క్రంతవరకు స్ చర్చంచిన టీక శల్టిక్, 



చలెను, కనుక, యీదిర్శ దివసమును - సూచించుగాథధభలుకూడ 

శలపమో భూతము. “'చాల్డక్ * అను. నాశ్వే సూర్య దేవునకు 

'అకాశమందొక నివాస సస్థానముగలదట. బందువై రీసుగారి 
యభి_పాయమేనునగ :-_ గే తృర్మధువమండలమందు సూర్యుడు 

న్నీతిజముపై ద్ర్బ , కౌలనము౦డునను సృష్టిచమళతార మే లవ్యూ 

శథవలన సూచింపబడు చున్నట్లువ్నది. * పనినిపోలిన వర్ణ నమే 

"వేదముందుగలదు, సూర్యుడు తన రథధాశ్వముల నూడదిసీ ఆకాశ 

మధ్యమందు వ శమించునని "వేదములు. వర్షి ౦చినవి. "ఈవాకు 

మును మనమిదివరకు అరవయభ్యాయములో చర్చించియే 
యున్నాము. 

“సివోనిక్ ౫” నాబ్బయమందు ముస్దురన్న దమ్ములకథ_ 

యొక టిగల లదూం. _ముగ్దురన్నదమ్ము లుగలరట,. వమొుుదటియిద్దరు 

"జెలివిగలవారు. * ఇవ” అను మూడవవాడు కాంఛవ 0 
అవమూాయికుడుం. * బ్రవక్ 0 నివసించుచోట యెల్ల ష్రూడును 

ర్యాతియే యుండునుగాని పగలు లేనేలేదు . ఈదీర్ష ర్స రాతి 

ఒకపాముచే గల్పింపబజెను.  ఈపామును చంవివేయుటవై 

“ఇవళొ పూనుకొ నెను ఈపామును చంపగనే [పపంచ 
మందంతటను వెలుగు కలిగెను, ఈకథ వేదమందున్న “తిత” 

శథతో సర్వవిధములసరిపోవుచున్నది_భువమండల దీర్హృ రాతి 

రప్యూజాతివారిగాధలందు “బావుగాని, మాంసముగాని లేని 

అస్థిపంజరరూపమైన ఫఘరోరపిశాచము”గ వర్షింపబడియున్నదిం 

ఆవీశాచను 'పీకులనందరిని తనయెముకల చేతులనుధ్య పెట్టెపిసికి 



బైదిక నిలయము, 
త 

చంపి చేయునట. (ఘవమండలదీర్ధది దిన నసమును చ్ 
నింళొకచానిని మా(తమే యిట న్స్ 
నారిగాధలలో” నొకకథకలదు, 

సొన అంక ఓ సరిట్ష కపనిని నసలివేసి వివాసావు 

ఈకాగ డ్ నాల్డువారవ ము లే గ్ ఇను, శ 

నొల్టు వారముల దీర్ధ్రదివసము సూచింకబకుచున్నది, 

యి 'జేశమందు నీర త్రిక 

యుండన'తెను, అనగ 



గూడ జతపరచి చూచినచో, (మఘవనివాస: ు. తప్పక: ్ధి 

గలదు, అంధకార (సక పకాశముల ఫోళశాటమును జే లలో 

అశ్విన వృ్మతగాధలవంటి. గాధలు పెక్కు. లింకను. కలక. 

ట్యూటా న్సిక్ట్. నాజ్బయములందు గలవు, అంధుడైన. "సీత 

'కాలరామసుడు వేసవిబేవుడైన “బాల్లరును చంపెనని 

నా్య్యగాధ చెప్పుచున్నది. జలములు,అంధ కారముపితరులు, 

__. యామూడును ఒశేచోటనుండునని ెల్టిక్గాధలవలన 

తెలియుచున్నది. 'వెదికగాధలుకూడ యా యంశమునే 'చేలుపు 

చున్నవి. సంవత్సరములో కొంతశాలను ఐరిషుజేవతలందరును 
బహు సుస్తిగ నుండిరటు అప్పుడు సూర్యుడును “అతని 

తండియు మాత్రమే శ్యతువుల నెదుర్కొనగలిగిరట, దేవ. 
తలకుగలిగిన యి సోమరితనమును ెలుపుటకు ఐ6౭షము (పజ 

లలో * శావీడ్ ” అను నొక వితయాభారము గలదట. త 

శాలమందు సూర్యుడు. పీన తేజుడై నశ్తు) చేవతలందరుకూడ 

హీన తేజులై సు స్రీగనుండిరని దీని 'శాత్సర్యము. 'జేవతలకు 

గలిగిన యా 'సోమరిపోతుతనమును "'చెలుపుట కశణేక గాధ 

లున్నవి. వాసి నన్నిటి నిట వివరింపజూలము. ఈ సంబంధమైన 

"ఇిల్టిక్్ టూ్య్యూటానిక్ గాధల నన్నిటిని సూత శ్రముగ పరిశీలించిన 

మోూాదట నీసుగారు స్ సాళోంశమును. మాత్రమే యిట 

కొంత వివరిం చెదను, భన . 

కనడ తున వరం ంచి. శెప్తుచున స తన కతువు 
ట్ట ధ ఖండికమున నర్గముచి ధమ చున్న టిం న్ 



లల గాధ సుంద న గ్ 

రావసులకును జరుగు . లా ము ర 

వర సాలలలో బా? ంధ్సి ంపబడి: చుం స 

ములో వ్డీచి' పెట్ట బడుదురని న్యు 

క. “జీయన్” అను |. కుజేవుడు “" 



శతు త్రుల్యగాధ లుం. శ్రీకి 

సూచించుచున్నది. సూర్యదేవుడు న్మిదపోకుండ ఇ చాలదినముల 

పోరాడుచున్నాడట, దీనివలన (భువమండల ద్ రదవసవము: 

ప రుచున్నది. సూర్య బేవునికుమారుడు ఆకాశవముందు 

చాల ే పుకూర్చని  న్యాయవిచారణము. చేయుచుండునట 
ఇదికూడ దిర్ధ దివసమునే సూచించుచున్నదిం. ఈ గాధలవలన 

ఆర్యుల 'మూలస్థానము ఇవొట ఉ సత్తీర దేశములందు గలదని 

తెలియచున్నది.. ం ల్ 

“శొత్తగ చేయబడిన భూగర్భ, భాసినేప పరికోథక 

శాస్త్ర దివరకోధనలవలన గాధా శాస్రుజ్ఞులును భాపాశాత్ర్ర 

జ్ఞైలును తమ పూర్యాభిపాయముల నెట్టు మార్ముకొనవలసి 

నచ్చానో రీసుగారు వివరించియున్నారు. ఆర్యుల మూలస్థానము 
 . థ్యాసియా ఆ యందు గలదని పండితు లిదివరకు తలంచుచుం 

డిర. కానీ యిప్వూ డీనూతనపరికోధనలవలన అక్యుల_ మూల 
సొనమ జర్భనీకి ఉ_త్సరమందుగాని, స్వా-ండినేవియా. యందు 

గాని యుండియుండవలెనని పండితు లొప్పుళొనక 'తప్పీనది 

కాదు. కొసి జ్ఞా నాభివృద్ధిమయె నళాలది ఆర్యుల మూ లస్టోన 

మును నిర్ణ యించుటకు మన ుంకను డే త్తరమునకు. పోవలసి 

నచ్చునేమోయని. 'నేనూహి హించుచున్నాను. వ్ది యెట్లున్నను 

నేనిప్తుదు మోకు _విశదికరించిన గాధ లన్నియు (ధ్రువమండల 

మం 'దేదోయొక స్థలమును సూ చెంచుదున్నవని నా యూహా 
ళ్తహాడు. అవీరలోకవని . చెప్పునట్టి యా భూవింయే 
కాలాండు ” నకు ఉత్తరమున, “తెల్ల ల్లసము్ముదనునకు 



నిండి యున్నది. శ 

"లేనంత బహుప్ట శాతం ముఖ 



తత్తుల్యగాధలః 
యుద్ధము సాంవత్సరిక మేగాన్ని టె నికశముగాదని:. 'మనమిదీః రక్త 
నిర్ణ మ్ంచి యుండుటచే మొదటియంశమును ఫూ ' త్రిగ:. ఏక్ స్ 

వేయవచ్చును. ఆర్యుల (పాచినగాధలలో దీన్హాంధకారము 
నూట యి లేకపోయినచో శె0ండవయంశముకూడ. మనకు పసికి 
నచ్చిడిదే. కాన్సి యాగాధలలో స్పష్టముగ. -ఇెప్పబడియున్న 
దీర్థాంధ కారమును సమర్థించుట కరండవయంశము సమర్ధము 

గామి టే ' పీనినికకూడ కొట్టి వేయనలసినచే దె, ఇకమూూడవయంశము 
మిగిలినది. మనమువై దిక్క అవైస్టికగాధలను పరికీలించినళ్ల 
రీనుగారు' కూజ్త లిక్, ట్యూటాసక్, గాధలను బహుజ్నాగతన 

పికోధించి, వానిని (గీకుగాధలతోకూడ పోల్చిమూది, ఆర్యుల 
_పాచీనమూలస్థానము. ట్ _త్తీర్మధువమండలమంచే " యుంజీ ఆని 
యుండవలెనని, యూహించిరి మనము చర్చించిన యర్తకముల్ 

మూడ రీసుగాకికి తెలినియున్న నో వారీ. యభి పాయము'న 

మరింత దృఢముగ చెప్పియుం డెడివాకు, అయినను, ఏనితో 

అగత్యము 'లేకుండగనే వారు స స్వతంత్రముగ చేసిన య రావ గ్రణ,. 
నాల విలువమొనది. ఇది మనముచేసీన నిగ్ధారణతో ఫూ రగ 
యేగీభవించుచున్నది. అందువలన మన సిద్దాంతము "లండింత 
లుగ బుజువగుచున్నది. మో తమ ప పూర్వా 
ణీ (సాయములను వడలోకోనిరి కాని .ర[యా;,నూత నాభి పాయ 

ములతొ ేకీభవించుట కింకను వారు కొద్దిగ సంశయించు 
చున్నారు, అందు వేత సే, జ్ఞానాభివృద్ధి మైనళొలదియు ఆర్యుల 
మూలసొననమును నిర్ణయించుట కె మన మింకను ఉ తరము 

ధ్ 





పదమూడవ అధ్యాయము. 

ఆర్యుల పాచీనసభ్యతృ మతము, 

బైదిక నార్యుల వూర గ్రజూల మూలస్థానమునుగూర్చిన మే ర్భ 

మనమిష్టుడు  ముగీంచినాను, మనమిీియంనే మును పలుదృష్టు 

ల్ పరికీలించియ మున్నాము. మనవొదములు శేవనలము 
(పొచీన ఫాహానకకోభనపై గాన్స్ పాచీనసభ్యుతను జెలుపు 

(తాంశములషై గాని అభారపడియుండ లేదని 'తెలిసిళొాన 
లెను, మన మింతవరకు జూవీన _(పమాణములన్నియు ముఖ్య 

'వెదిక, అవై స్ధ్ (గంథములందున్న (వత్యతమవాక్యములే 
మైయున్నవీ, బక ట్ శర స్థోవమండలనుందు క్ 

గన్నట్టు శ్ *షి పద! 



"వె దక నిలయ 
హూ 

ప కు చు బోవ్రచుండ డ్ ఆఖటిరద సర ఉ|| 

దీర్ధ్స దివసము దీర ఏనాటి ౧౨ మ 



(29) అర్యుల పొచీనసభ్యత, మతము, శ్ష4౦0 

నూతన విజ్ఞానము (పసరించుచున్నది. ఈనూతన వీజ్ఞూనము 

నాభారముగ వేసికొన్న-వో యా వేదవాక్యముల నన్నిటిని 

సరిగ సమన్శ యింపవచ్చును, బ్రంతయ్ల, నే నీ గంథమందు 

వేయూనిన పని యివీయ. వవునగ, ఇట్ట 'వేదవాక్యముల 

టిని 'వెదకిపట్టి, యిందంతర్లర్భితమై యున్న భావములను 
"తెరచి బూపగల సిజకీలకము పండితుల కిదివరకు చిక్కక పోవు 

టనే చాన్ ఇ వాక్యములు నెట్టుమెలి'ె పెట్ట 'పెడార్థముల 'జెషప్పవలసి 

వచ్చానో "వేళ చాని సెట్లు ' "పనికిమాలిన పొని కింద (తోసి 

"వేయనలసిన ఇ్చెనో, చూపుటశే జ్ర నే స్మగంథవందు మూసి 

యున్నాను ___ అంతమాతముచే యాస్కాఐార్యాది ఫారత 
వైరుర్తులుగాన్సి.. లేక సాయ నావార్యాది వ్యాఖ్యాతలు గాసి, 

ఇదినరలో జేసియున్న కృనీ. పనికిమాలినదని నే చెప్పుట లేదు, 
వారి కృమీయొన్ (= విలువను తగ్గించవలెనని నా తాత్పర్యము 

శాదు. అతయేల్కు ఏీరియొక్కం త్ డ్పా శ 'లేకుండపోయినచతో 
“వీదార ర్ధములను కీయుటలో మేయొక క రవ్వంత పనినై నను వేయ 

_ఈవిషయమును 'మీ మందరము 

గు ససియున్న వమూనవ"సీ నీవనునూర్చి 7 నాకు పు ఫ్లూ గ్రిగ. 

త్ర కీయటలో 

నా టా సంబేవా 

భ్ వివ్యల్సం యో బవస్త్తై 



త్న్ వైది క్ నిలయము, 

తతులవారు వారియెడల సెంతయు కృత్న లె 

తప్పదు. దీనిని కాదనువారెవరు నుండుటకు “పీలులేకు.. వే 
ములు వనంగా డా ల లేకొను బహు పటన ధన ము 

లనుటలో  సంచజహములేదుః (పొచీన మూనవఫోటివై ముక్క 

చార్మితమునుగూర్చిన విస్టానమిప్పుడు. విరివిగ 

చున్నది. ఇటగ్థానాళ్ళి వృద్ది యగుచున్నళొల: 

(గ్రంథ ములందు కొన్నిఫొన్ని నూత నాంస్ ములు 

వాక్యములును అప్పుడప్పుడు (కొత్తగ బం ( 

చుండవచ్చును, మనవుగార్వజాల ఆభారవ వ్యవహారము నములనుగూర్షి 

గాని వారు నివనించియున్న 1 పరిస్థిత సంనునార్చిగా 

వ. ష్ (1 న్ ! వ! ప రి 

కాలమునాటికి పూర్తిగ వికసించియుండకపో జీ 
శొత్తగ బయటపడుచున్న యినూతనాంక ముల: 

పథమందు పడియుండక ఫో 

వ్యాఖ్యాత లిదివరలో  భూడ్షన టి గొని, యుగ 

నట్టేగాని నూతన భావములిష్వుడు మనకు వెదికు అ 

(గంథములందు [కొ లో గ గాన్ప్సించుచున్నచో అదియొక వింత 
అందువెత'నే, జే స్ గంథములందు వేద వాకములక 
వఎెప్పీయున్న _యర్థములను ఫూర్మ సనా న్యా ఖా్షిత్రల 

ములలో పోల్చిచు అచునప్పుడు పాఠ కమహోాశే య 

తమనునస్సులం దుంచుకొనవబెనని (సాస్థాంచు. 
చున్నాను, 



ఆర్యుల ప్రొచీనసభ్యత, మతము, 1. 

మనమీ (గంథమంబె త్రిచూపిన వేదవాక్యములకు. 

సరిగయర్థము చె! స్పినవో వీనియందంతర్లర్భితము లై యున్న 

(ధువలజేణములు తప్పక బయటపడుచున్నమాట వాస్త 

నమే, మన సిద్ధాంతమును బుజున్ఫచేయట కీవాక్యము 

లొక్క_ే బాలును, కాసి) మన సిద్రాంతము కేవలమిా వేద 

వాక్యముల కిట్లర్ధము చెప్పుట మోాదనే యాభధారపడియుండ, 

లేదు, వేద కాలమునాటి (పజలకర్శ కాండను పరిశీలించినను, 

వారి పాచీన గాధలను పరిశీలించిననుకూడ మన కీసారాంశ మే. 

సిద్దిం చుచున్నదిః 

వలననే గాక, వరోపాఖిండస్థులగు తదితర అఆర్యజాతుల గాధల: 

వలనకూడ మరింత బలపడుచున్నవి. ఉదాహరణార్థమై మన 

మచ్చట ట్ దశ గ్యుల దశ నూసిక స్మృత్రము ను, పదియవదియగు డిశం 

నెంందు (పాచీన రోమనుసంవత్సరముతో 

ప్రవస్నియు అనై నై స్థిక గాధ లవలనను,; పరంపరల. 

ఖు లతో ౬ అంత 

లె లి యూూడన నచ్చును. ఇట్టియదాహర బటు 'పిక్కి-ంటిని మునమిది 

(1 రీ పూర్తిగ చర్చించియున్నాను. పాణ్య్హాసీక దివసమును, 
పాణ ఖ్ లక ర్యా్రినవార్చిన పరిజ్ఞాన మొక్క _పాచ్యఖండస్తు. 

లగు అర్వులశేగాక ఐగోపాఖండస్తులగు అర్య శాఖల వారికి 
థీ" 

కూడ పూూస్తిగ గలదని "సే నిదివర "కీ బుజువ్రుపర చియున్నాను. 

రియ, మిక్కి-లి యు త్తరముననున్న _ పారళీకస్వర్షమును 

అందలి ్రజలకు సంవత్సర మొక్క- దినముగ 

ఇయు, హిమ్మ ప్రళయము చే నా స్వర్మ 

మంచు కింద పడి పూడిపోవుటను 



&ీన్ల చెదిక నిలయము, 

మదీ 

నము ఫక్ లండు 'ఖ్రేక్ష లెల్ల య. ముల. 

పాసా త్యార్యగాధలు వెళ ఇచున్నవి స్, 
గాధ ౮] పూసాను నము నింగను తేర 
పోవ చున న్న. వలయనగ: విజ ట్రై ముష సెదీ దినముల 

చుటకు _(వబలపమాణముగ నున 

ఖిండీతముగ కలియ. కెప్పగ ల సూచన గీ గాధల యం నెంత 
న గ్ "| తమును లేను. స్స అనగ స “4% గ నో సాఖండ ండమునక 
ను 0డీరా లేక ఆశియ ఫిండ్ మునకు టీ కరన 
నంశే మును నిర్గార అణ హెయుట 

లన్నమి కా శాని? న. నవీన నగాధల; 



ఆర్యుల ప్రచీనసభ్యత, మతము, శ్వేస్ర్టి. 

మున'నె  యున్నదనుట యెక్కువ సమంజసముగ నుండును, 

యా యంళమంనుహూర్న వట్టి యుచనాలను వేయుట. 

1 ్ష ఏది ఇయెస్లున్నను (పొచీనధువమండల. 

నివాసము నూట రూఢియే యని వైదిక అవైస్థికగంథ 

ములు స్పష్టముగ సాత్యు సిచ్చుచున్నవి హిమ ప్రళయము 

నకు పూర్వ మో ధువ పాంతవముందు ముంచి సమశీతోన్మపరి 

సతులు (వబలియుంజెననికూడ యా(గంథములు సాత్యు 
మిచ్చుచున్నపి, కాని, (భువమండలమందే (ప చ్యేకస్థలమందు 

ఆర్యులు శావురముండినో ఖండితముగ నిర్చైశించి వెచ్తుట 

కీంతక 0" క యెక్కువ (శమాణములు మస కీష్పుడు 'బీవ్చం 

త కలో స క జ్ మన మిప ఫడు సంత ఖతి ఏ జెంది యుండ. 
వలెను. అభనిళ త్ త్రుజల నేటివరకు చేయబడి 

భూగర్భ భూసితె పరిశోధనల యొక్క ఫలితాంశ 

ముల | నన్నిటిని యూ రథారంభమందు క్పుపముగ వివరించి: 

యున్నాము. _ఏనివలన వూానవళోటియొక్క. (పొచీనచారి 
గ్రన కొంతవరకు బోధ పడుచున్నది. మరియు, 

ప్రో లీ యుత్తరభూను లన్నియు 

న ఆ వా 



శేగక్త వదక నిలయము 
ప 

తలంచుచుండుటచే వారి ; 

తొలగించుట కె ౧ ఉీవల (పబలిన సాగర ్ట జో 

ర మొక్కు. న సారాంశ నునంతటిని ళా గ్య 

'దిం్ర పవలసీవచ్చినది. 

మన్యధువనిద్ధాంతము సమ స్తపండిళ లనీ | 

మం న గ గ లం స ఫ్థంచిన బామ ప లయము మ ళల సం! 

మానన " స్వొసమున న కనుక? యూాగ నముమొుననియు సు 

భుజావ్రవరచి 6 న్న్న న్ న్ ల సు 

తొలగించి యుండ 



ఆర్యుల పాంచీనసభ్యత ' ముత ము, ఉీర్ర్ 

అవి యామూలస్థానమందున్న అతిచలినిగాన్తి మంచునుగాని 

'దెలుపుచిహ్నాములని (గ్రహించుటకును వీలులేదు, ఆర్యులకు 

మూలస్థానమైన  యా్యధువమండలమందు దీర న్స రాతితో 

“డిన ీతశాలను రాగ నే (పాతసంవత్పర మంతమైపోవుటచే 

సత్రంహీముం ” వంటిపదము లాకాలమున ఇాడుకలోనికి, 

నచ్చియుండును, మొట్టమొదట మంచి సమశీతోఫ్టస్థితితో ' 

నొప్పారుచున్న యీభూమిని పాడువేసినది యా హిమ్మ పళ 

చుమేగాని పేనొంకుగాదు, ఈహిమ(ప్రళయము రాబట్టియ 

అభూమియంతయు మంచ్యు కిందపడి పొదై'వోయి మూనస 

సివాసమున కనుపళయోగమయ్యెను. ఈయంశ మే అవైస్థిక 

"క రీతిగవర్జింపబడియున్నది. ఐర్యన వై జో 

మూ లస్థానము మొట్టమొదట _ స్వర్షతుల్యముగ 
ఛమైన్యుడువచ్చి 'ఆ్మపచేశమం 

గల్బ్చించి చానిని పాడు"వేసిననియు 

చెప్పుచున్నది. అవై స్థిక వర్డ్గ నమును, 

స్ప్రపరిశోధనలును యింగీతిన చూచినట్లు 

'భేకాలనుం దీయు త్తర్యధువ 
డిగో మన మిప్పుడు సులభముగ 

“| ఎట్లనగా ఉర ధువమండల 

మంత స్టస్థితి హమ్మ పళయమునకు పూర్వ 
నంతర 

క. సమం దింక్తో 

యను 

హిమ పళ అను 



"వి వక సలయము, 
హా 

ముండుట కవకాశము బీదని ఆధుసక 
ఖండిత ముగ సిద్దాంలిక రించి యున్య వీ, 

(కిందటి హిమ ప్రళయము గతించి యిష్ట 

సంవత్సరము లై 'లెన నదనియు, లాం వేల సంవల్సిగ ను ను 
నై సదనియ ట్ న 

వాదిం ఫ్ర 

స్య కాలమందు 1 (| 



ఆర్యుల ప్రచీనసభ్యత, మతము, క్షీ? 

సూచించు నిదర్శనము. లనసకములు గన ఏట్టుచున్నవి. అది 

గార్క యూవసంత వివువ నే ఒకప్పుడు అదితిచే యధిస్టింపబడిన 

పునర్వసు నతయ్మతమం దుండియున్నట్టు 'దెల్చు నిదర్భ్శనముల్తు, 

"వేదవాజ శ్రియ మందచ్చటచ్చట కొద్దిగ గాన్సించుచున్నవి, 

కసితి | $॥ పూ! ౬ం౦౦ సంవత్సరముల[కిందటమాళతమే 
సాథ్యమైయుండగలదు, ఈయంశ ముల నన్నిటిని 'నీనిదివరకు. 

రచించిన ఉమ్ముగశీన్లా” (గ్రంథములో వివరించియున్నాను. 
తకం" (పాచీనముఖైన వసంతవిషువళ్ స్థానములను వెదకి 

కనిపైటై జనిటీవల కొంతప పరిశోధనను సవేసియుంటిని? 

కాని, “ అట్టివ నాశకీవియు. చిక్కలేదు. దానికిమారుగ యా 

పరిశోధనలలో నాదృన్టి కమ్ముకముముగ (ధ్రువసినాసమును. 
గూర్చియు. గ్రా గకములనునార్టియ 'జెల్ను' 

మాణములతో నిండియున్న వేద నాక్యములచే యెక్కు-వగ 

నా కర్షింపబడుచువచ్చెను. ఈ ప్రమాణ వాక్టిములను సూత్మ 

ముగ రిశీలించినక "లది నాకు భూడగ వై దికార్యులు షుమారు. 

[1 పూ! గ ౬ "వేల సంవత్సరముల కిందట మభ్యాసియా 

ఖండస్థములగు సమ్మ ప్రదేశములలో స్థిరని వాసము 'లేర్చరుచు 

కాని" యుండ్షిరని నాకులో చినది.. ఇట్లు ఫీరు మధ్యాసియా. 

యందు స్థరనివాసమే మేర్ప్చరచుకొనిన నాటికి తల్ ప్రాచీన 
(భ్రువని వాఫమునునూర్చియ్య అది . మంచులే నాశనమైపోవు 

నుగూర్చియు. వైదికబేవతల [ధువోత్పత్సినిగూర్చియ్యు 
దెల్చు. పరంపరలు  పీరికిాగుగ "ఇలియునని జే సీ వేడ 



శీర్ర నె దక నిలయము, చ 

వాక్యములచే (౧ హంచితిని.. కనుక య. మును పాడు 

వేని్స (కిందటి హిమ 
ప్రళయ 

యుగమునకు వాట వేలసంనత్సర సర ముల 'సెనుక న 
మావైదిక ప పరంపరలయందు సొ శచ్చటను నాళ సంచుట లేదు, 

"జీ సప కారముగ 'టేసిన యంచనా అమెరి॥ 
"వేత్తల సీద్దాంతనములత" 

లోయలకోతనుబట్టియు, వె 
తదిత రాంగములనుబట్టియ హై 



అర్యుల పాచీనసభ్యత, మతము, డ్వ్ర9ి 

యుగమారంభమై. యిప్పటికి షుమారు శ! ఫూ! యొనిమిది 

"వేల సంవత్సరము లై నదను అంచనాను “అంగీకరింపవచ్చును. 

ఈ హిమ్మపళయానంతర యుగమునుండి చన్భుగశ్రీర్రాయుగము 
నకు వచ్చుటకు షునూరు $ వేల సంవత్సరములు పట్టును 

సనుక, హిమ్ముపళయాత్చ్యూర్వము నాటి పరిస్థితులను 'జెల్పు 

పరంపరలను అర్భు లీమూడు వేలసంవత్పరముల పొడవునను 

మరచిపోకుండ జూ గతగ, జూప ముంచుళొనుచువచ్చి;, యా 

మృగ శీర్దాయ గమందు వానిని వేదసూ క్తములలో నిమిడ్చి 

పఠింపుచుండిరని చెప్పవచ్చును. పిసిలో  అసంభవమేమియు 

లేదు. ( ఈవేదసూ_క్షములు మృగశీర్థాయుగమం'దే యుత్ప్షి 

యు నకలు స్పష్ట్రమగు నీదర్శనములు గాన్పించు చున్నవి. ) 

'వేయేల్క మన్నవై దికపరంపరలు భౌతిక శాస్ర పమాణములకు 

వ లేకపోవుట యగాక, (కిందటిపిమ [ప్రళయకాల 

నిర్గ ర యమునుగూర్చి ఖొత్రిక్ర క ఇాస్ర్రష్ఞులు అతివిపరీతముగ వేయు 

ననియం వనాలను శమ(పశారము త్యంచి; వచక్కుగసరి 

వ్ క యుపకరించు చున్నవి, మిత(పమాణముగనున్న 

రికను ఇాత్ర్రుజ్ఞల యభ్మిపాయమును మన మంగీకరించి 

భా గర్భహా్ర్రుపరిశోధనలును మన _వైదికపరంపర 

లును సూడబే కాలమును సూచింపుచున్నవి, సీం వు (పళ 

యానంతర మందు _ననయార్యులు తమ జన్నస్థానమునుండీ 

ఖేచిఠావలసివచ్చిన కాలము (8! ఫూ! వునూరు ఎనిమిది 
"ఫెల 'సంవత్సరను ములై యుందువస్ ఫనివలన "ఇలియుచున్నది. 

/ లీ | ల 1 



కీ 1 వైదిక నిలయ సం 

ఒక్కొషవెదిక పరంపరలే గాక సారా: 1కపరంపరలన | 
కూడ మనము సరిగ యర్ధము వేసిళాన్నచనో అ; 

యా సృష్టి సేయటేమునట, 

యమున 1 మేల్కొని తన విని ప్రారం 

తిరిగి యాస్తప్టిదాకున టి యగునట ఏ కొవ్సన, 

సాయం ప్రాతరముళీ ౧ భూమిక! ళ్ ద 
నూ మొక ర్ న్యా గాసి 

[గ్ర "ఇందు కళ్పమం మం కలినిన చి 

అహ వోగార్లవనకు ఏ౬0 ం ౧6 తము లికి ( 



అర్యుల పా$-చీనసభ్యత , ముతము*ః శీర! 

ములు కలిసి 'బేవతల శొక యుగ మగునని మనుధర ; శొత్రు 

మును  ఫభౌరతమును వెప్పు చున్నవి, ఇట్టి వెయ్యి వయుగ 

ములు కలిసి కల్చము "బీర్ట (బవ్మా సాక పగ లగునుం 

( 12, 000, 000 మూనవ సంవత్సరములు -- ఉభయ సంధ్యా 

కాలముతోసహో), ఈ కల్పాంతమందీ యపంచము (ప్రళయ 

ములో మునుగును. కాని పురాణములలోని లెక్క- దీనికీ 

భిన్న ముగ నున్నది. _కృత_ళేతా ద్వాపరకలియుగములు కలిసి 
మహాయుగమగునటు ౭2౧ ౧ మహాయుగము లొక _మన్వంత 

రను] ౧రో మన్వంతరము లొక కల్పముు ఈ "బ్రెక్స కాయ కా 

రము కల్పమందు ఈ, 3560, ౦0౧, ౧౧౦ సంవత్సరము 

లుండును. పురాణములకును, మను ఫభౌారతములకును నిట్టి 

వ్రజ చేల గలీ్గ ననగ: ఎ కత (తేతా ద్వాపర కలియుగము 

వప్పిక సంనర్సోర్తములు 'దనవమూన మని పురాణములును, 

గమూనమసని మను, ఫెరతముటును (గ హించియున్న ఏ. 

నీ ట్రే భీదముగ (ఫైను, ఈవిషయమై ఇంకను 

౬. క్కువ వివరములు జెలుసుకొనదలచినవారు న్త్ర్డి రొశేషలైన 
మున్. ఏ. దిఖీతులుగారు మళాటీభామళో ర చించిన ౮ భారత 

తి*?%త్రు )మూా॥ గరంగాచాళ్య పండితుల వారు 
4 యుగ వమీలోనుగూర్చి రచించిన వ్యాసము; ఎను, అయ్యరుగారు 

రచించిన “ పాచీనభారత శాల్యకమానుసర ణీ”ని(6౧౧౦౧0108) 
0 22001600 111012) చూడవచ్చును. అయ్యరుగారు తమ్మగంథ 

ఏందు యుగములను గూర్చియు, అందు ముఖ్యముగ కలి 



శ69 "వదీక సిలయము, 
ర్ 

ముగను, య. 
యుగారంభమునుగూర్చి యు / బహూ కస్తము 

(శ వ. కలియుగములు సాలుగు సవ 

కూడ _అఆర్యభట్టుని యభ్మిపాయము, సౌరాణికకాలగణ, 
(ప్రకారము నున * మిష 'వవ్రూడా (్రస్తుతక ల్స్ సం వళామా 

మాడుసంవత్సరమ: ములు గతించ్చి అయిదు (వేల నల్ల బ్తనస వత్సర 

ములోను న్నాము, అనగ, ప స్తుత కల్పార రంభమందు తట; 

చిన (ప్రళయ యము జరిగి యిష ఏటికీ ౧ ౧; 2 క గొాళళ్కా ౦ ౩నం?! 

'బైనదని యగ ము, (ఫీమూా[్ 

వైప్పీనట్లు, 

యంగీశరింపబడిన 

చున్నది, ఈశల్చారంభవ 

ములున్కు... అ మయ: 

యందుంజెనని హిందూ జ్యోతి? + స్రిజ్షః 

నూర ర్య ఇయాదులును, టి ములను
. 

ను రచించిన గళ౭ింతి చం లోట 



ఆర్యుల ప్రాచీన సభ్యత మతము, ర్వీ0కి 

చుట్టు సంపూన్షావృతు లొనర్చివచ్చి, తిరిగి అన్నియుకలిసి యేక 
-శిఖయంబే, “ముకళశాలమండే, నిలుచుట కెంతకాలము 
ప్టునో గణిత శాస్త్రరీత్యా మన జ్యోతిష్కులు బహుశః 

ెక్కచేసి భచూచియ యా యంశెను నిర్ధారణ చేసియుండ 
వచ్చును, అయినను, ఇది మన (పస్తుతాంశమునకు సంబంధిం 

పమిచే నుననింహ్తూ ఉవివరములలోనికి దిగిభూడవలనీన పని 
అదు, ఈపొరాణిక పద్ధతి! కృత_లేతా ద్వాపరకలియుగము తే 

[వధానమూలము, కనుక, చతుర్యుగవ్యా _స్రమైన యీమహో 

యుగలత,ణ మెట్టిదో మనమిట కొంతసూత్మ్మముగ పరిశీలింప 
వలసియున్నది- అసలు, మొదట దీసియందున్న భావమును 

దీని కిప్పుడు పండితులు సాధారణముగ చెప్పుచున్న భావ 

మును ఒళటి యగునో కాదో చరూడవలసీయున్ను ది 

(శీమాకారంగాభార్య పండితులవారును, ముఖ్యముగ 

న యాయ మససార్ని మిక్కిలి సమర్థతతో 

నీను వొలవర శకీభ నించుయున్నాను. “చాలవరకళని 
యెందుకు వష వామన్నానానగ, ననొనర్చిన పరిశోధనలవలన 

ద్ ంతమును కొట్టి వేయవలసినటే యసి 

_ నాకుకూ డ స్వతంత్రత: దోచినను యాసందర్భమందింశను 
రిమ్మ. రింపబడవలసిన యంశములు బాలగలన్ళు, ఇంక సెక్కు 

పరిశోధన జేసిన మిూదటగాని, ఏనినన్నిటిని ఫూ ర్తిగపరిమ్క. 

౧చుటకు ఏలు లేదు. *“యుగొమనగ యుకొనొకకాలపడి 



ద్ర మందు బుగ్వోదముఃనో శ 

"దెలివీం రు రి ట్రీట
ై మురియు, శ ను గజ క య్య య యు జ్ సదన్. 'జీనిదినవర ఆజ్టీ 

చ్ నగా * యనుపద దమం ఈ 

వేల సంవ్ళకములో”న నూ త 

నూట వ నెచ్పకుండ ల్ నీ ట
ా. 



(80) ఆక్యుల పొచీనసభ్యత, మతము, 465 

సృోతయుగ ములసంఖ్యలు శమముగవచ్చుధున్నపే. (్ కృత వ బె 

మును లాటి౯ ఖభావలోనున్న ' “శ్వాటుర్ 7”. జ (౦20101 లా 

శ బ్బముళ్ సరీ అయ్యరుగారు వోల్చియున్నారు.) సంస్కృత 

వాబ్బయమందు “క్ళతొయనగ నాలుగను నర్ణముగలదు. ఈ 

యర్థమునుబట్టి భరాడగ్య యా యుగముల పే శ్లీసంఖ్యలను 

ట్రియ వచ్చినవని యనుకొనవచ్చును. శాని యీ చతు 

రోగముల కాలపరిమితిని నిర్ణయిం? చుటయే మన కిప్పుడు 

(పస్తుత కే _ర్హవ్యము. ఈ చతుర్యుగములకు చెప్పబడిన సంఖ్యల 

నన్నిటిని లిపినచో మొత్తము (ఈ యి. (౨44 ౧= ౧౦) 

పదివేల సంవత్సరము లగును. దీనెశీ * మహాయుగ” మసి 

పొళాణికులు "పీరిడిరి. మనువును, వ్యాసుల వారును య్ 

పదివేల కీంళెళ ౨ వేల సంవత్సరములను కలిపిరి. చతుర్యుగ 

ముల ల వర్గనన్ను “సంధ్యా ” 'లేక్ర * సంధ్యాంశా ౧ జాలము 

లన్నియు కలిసి మొ  గ్రముమాద “కండు వేల సంవత్సరము లగు 

నటం ఎట్లనగవ- . కృతయుగము గతించిన తతమణమే (లేళా 

యుగము "రాదు. కృతయుగమున కాద్యంతములందు వెర్రి 

నాలుగువందల సంవల్సరములును_ సంధ్యా రాల ముండునటః 
ళ్ దరి 36౧ సంవత్సర 

దా గపరాద్యంతములందు 

లచ ములంు 



యుటు (నాతేః కాలమందు ఉ; 

“కాలమందు “6 

సంధ్యా శాలములు 

(ఈ బన న ర్ కృతయుగము ము రో౮ంాం! 

బ్యావేయనను “ర౦౦, | కలియ 



అర్యుల పాగచీనసభ్యత, మతము, శీర? 

మారంభమైన మొదటి ౧, ౨ శతాబ్దములలో పుట్టినట్లు 
గాన్పించుచున్నవి. కనుకు అప్పటికి కలియుగ మంతమైపోయి, 

(మరల) కృతయుగము జరుగుచున్నదనియే యర్థము. కాని, 
యీిపురాణములను (వాసినవా రప్పటికి కలియుగము గడచి 

పోయినదనిగాని, తా మష్పుడు శేవలము కృతయుగములోనే 

నినసింపుచున్నామనిగాని, యెంతమా్యత్రమును నమ్మియుండ 

లేదు. వలననగ :---కృతయుగమనగ మహాపుణ్యయుగ ము] 

కాని, తాము నివసించుచున్న కాలమందు బేశము సర్వవిధముల 
వియుండుటచ్వే అది కృతయుగముకాజాలదని వారిగట్ట 

ము, అందువేే యీ పొరాణికులు కలియుగ పరిమిటిన 

క 'చీవమూనమును గల్పించిరి, ఒక, జేవసంవత్చరము 

వెక౦  కానవసవర్యరముంక సమానమినిరి* ఈలెక్క- (పకా 

రము కలియు కు చెప్పిన ౧౦౦౦ (లేశ ౧౨౦౦) సం! 

ను జీవసంవత్సరముల (క్రిందికి మౌర్చిరి దీనికి సహాయముగ 

వారికి ళ్ సంవత్సరమనునది 'జీవతలళొక దినవుగు” నను 

లై త్తిరీయ (బాహ్మాణ నాక్యముదిరికినది. మనువును, వ్యాసుల 

ఫరం పకినూణతః ॥ ₹ త ప్ర్య్యూప ద్విశతీ సంధ్యా సంధ్యాంశళ్ళ త థావిధః॥ నవా 

గ్రమేశంవహిగాణాం త ఖాకలియుగం స్మ ఏం తస్య వపాశతిం 'సంధిః 

న జ్యాంళళ శళ్చ తక్క పరం ॥ సంథధిస సంధ్యాంశళయోస్తుల్యం ం ప్ర మఖ ముపభి' 

ఏ 1 ఉతేశలియుగే మై వ (ప్రవగ్షతి కృతంయుగం ॥ ఏషా ద్వాదశ సానా 

రర 00 షా స్రపరి! న్న. ఏతళ్ససాసపర్యంక మనసా ర్చ్రాస్తము . న... 
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ఆర్యుల ప్రాచీన సభ్యత, మతము. శీ] 

మనమిష్పుడు సులభముగగు ర్రింపవచ్చును. ఇదియొక కష్టము 
కాదు, దీిసియందున్న యూ సిజలతణముల నిట్లు గు _ర్రించిన 

మోాదట ేలిన సారాంశ మేమనగ:--ఈ. నూతన (ప్రపంచము 
_పొారంభమైై అనగ భూగర్భ శాశ్రురీత్యా, హిమ్మ ప్రళయము 
గతించి (కీస్తుళకమునకు పూర్వము పదివేల సంవత్సరములకం"ళు 
మొక్కు వశా లేదని మనము తీర్ళానింపవచ్చును. “వేదములం 
దున్న కాల్మకమానుసరణిని పరిశీలించి భూచిననుకూడ యి 
పామ సయము గతించి యింతకంశు యక్కు_వకాలమనము 
గాలే మున వి; ౩ ఇవెప్పీయుంటిమి, వఏలననగ సమ్మగ 
ఫరాయుగమునాటి కింకను వైదిక బువులు తమ (పాచీన్నథువ 
నహనముమునా పరంపరలను మరచిపోకుండ శవూర్తిగ 
(్రపకముంచుకొని యేయున్నారు. కనుక్క ఆర్యుల మూబస్థాన 
ముపై పై! ప్రాచ వళయమువచ్చి ప. పూర్వము 

క స్వతంరగ . "నాత్రవణోక; ధనల ల వీను. జో 

వారుకూడ్ యా య వచ్చియుండిరని మన మిది 

కు వెప్పీయుంటీమి. ఈ రీతిగ, వై దిక్కు పొరాణిక్కు శాల 
| కమాను? ఇ శాలమును సూచిుచు 
మః ప్పుడు; ఫోందరు భూగర్భ శాస్ర "సే ల్త్లు విపరతముగ 

"వేసిన అం ౮ొం, "బేల సంవత్సరములయంచ నాలను పూంర్ణిగ 
ళాల గ. ఫు 1. ఖ్లీ పిసి మనమిష్త్పుడు సర్వ సాధారణనముగ (కీందటి పీ*వు ల్ ఖీ 

(ఖు 



త్త79 "ఇ దక నిలయము, ॥ 

(పళ యము గటి రచి య! వా! ముమూాాగు 5. ఖీ జ్ గాగ లీ 

సంవత్సరము లై నదని యంగీకరింప పనచ్చును. 

(ధ్రువనిలయమును;పార్చి
యు గనా 

న్ జ 

ఉం లను
 న
ో
 
నో
 
“పర

ం 

టె వైదిక అ'వెని 
హాథ

ి 

ఇ చెడకుండ వ లర భై వపరుపబడియుస్వ ప్ో 



(30 ఎ) ఆర్యుల ప్యానననళ్ళల మతము? శ్వీ78 

(గంథములను 1 కూడ _ తుచ, శప్పుపోకుండ, (పతి యతుర 

మును (పతిస్వరమును సూ డడ బహుజ్యాగతగ యిష్పటికీ 

గనసీసము 3, ర, "వేల సంవత్సరము: లనుండి తమభారణాళ 
క్రిచే 

భద పరచియుంచి యున్నారు, నిన్న మొన టి వార గు యా 

(వావ | నే యిళ్లి యద్భుతే కార్యమొనర్చి యుండగ, ఆ 

కాలమునాటి నావా శ్రర (పాచీన (ధువ నినా సమును 

గూ న్ పర ంపర్లను తమ పసప్నితే $గంథ నలలో ని శక్కి-ంచు 

బహు జ్యాగతీగ యెక్కడ తప్పకుండ తము 

శ క్రిచే భద పరచియుండిరని మనము గట్టిగ చెప్ప 

వుకాలసాధనవచే మహాశ కమంల మైన యా 

ఇ కి యొనర్చు చ మహాద్భుత కార్యములు మన కీప్పుడు 

జాల వింతగ [ దొ పవచ్చునుః శాని, ఆదినములలో నిది యొక 

మాన్య పై జ ఆదినములలో 

కములు లేవు గనుక, వారు తమ జాపకళ _కిపెననే 

ఆభారపడనలసి యుం డెనుం అందుచేతనే. “వారు 

కు ఏ ధారణాశ. క్రిస్ యొక్కు-వ (శద్ధగ సాధనవేసి, 

(కవ మమైన నీష్ష్రణమం దుంచెడినారు. అత్యంత ద్ధగ 

బ్ర వ్ల శ్యతముగ జ్ఞాపక ముంచుకొనవలసిన 
పఏషయముల 

నన్నిట వారిట్లు స సుశిథ్మీతమైన ధారణాశ క్రిబే వంశపారంపర్య 

ముగ గ్ సర్మక 'ముంభ చేయుచుండిరి ఈభారణాళ క్షియే వారికీ
 కార్య 

చుం దత్వంతవిశ్వససనియమైన సధముగనుం డెను. మనపపి[లే 

దుం వాక్యము లొోక్క-స్వర మైనను లోప్పకుండ 



ల్తీ/గ్మే 

బపసున న గతగి నశ పాఠరంపర్యముగి భద్రపరచి యుంచుట్న 
తమ సుదడును అతిక్రక్షి; గక లకు లోజరచి, 

శక్రిని సొధిన జీయుట య తవు తీపిర 

'పెళ్టుక్సి ుయున, న్న మోడిట్సి 

డావార జ్ మైసోయినది. 

ములో
 

అర్ర జానశూన యుల 

మరిశొంద రా కె పిం. 

వచ్చుచున్న నన పరంపరలన్ని యు జి 

ఏరు తమమొద డునం దీప టి వది కు బపలుజా। 

స్ట క్ రటియెన్న నగ 
ఖీ గే 

సవాదుగదం 



ర పో దీన! సభ్యత; మతము, శీర్ 

నమెంతయిు రృరస్ణుల ” లమై : యండోతష్పమవండికు 

కసి ముసి సమ గవ్యా ఖ్యల 5 సిష్టుడు వ్రాయనచ్చును. 

కాని పూర్వ శాలను ందడు కొంద గీవాకనములను వళ్లై వేయు 

ప్ర "సశ న "పెట్టుకాని యుండకపోయిన-వో. యా 

ం 'బేమి చేసెడి నారు // ఇవన్నియు యొన్నడో త్రీధ్ధ 

ండివేగదా ౪ ఇవీయానాజే శిధిలన్నులె పోయి 

న్స పో పండితుల కిస్వు: ప్ొ గా ఆధార మైనను దొరిశెడిచ 

కొదుగ మూలాభార మే బేనప్పు డీపండితు లేవి 
ర. యగః గలరు గ కావున మన మిష్పు షీప్ భానొంభఛమును 

గమన, టికిని మరువజూలము, కొసి కొంద రింళొకరీతిగ 

ఈపిధ ముగ (గ్రంథములను వఖ్లై వేయుట 

మెయున సన మ నాభనా నాంతర ములబే మే. 

ఏలు లేదు, వలననగ,యానివయమ: లో  సకిమీతమైన ఛారణా 
కేకుందర యయా ము దణాదిసాధనసము లంతగ “విశ్వసనీయ 

ములుగానవు, నురియు, (ప్రపంచములో (పతిబేశ ములోను యే 

భయాపోగ రము లై నను నశించునుగాని మతాచారనులు నూత్ర 

నుంత త్వరగ “సలింపవు "కొన్సన, ఒకవేళ యీ యాచారము 

యంతో న. మిష్తుడు ఏ౭ థోయినదని రన్ న్నను, 

ర 

అరి త త్వర లో ని ంపజా లద 



తీ76 పవక సలయము, 
లు 

స్మి ము కితముణముకోగండిన 

కుండ . థ్ ప పరప బడ్ యు; షే హు 

ఫట 

మా జజ “నైనట్టయు, 

యాః 'హ్పూర్వమం చార్య? 

సకపరంపరలు బావకీ 

గై స - ంతిల . 6% ల్తోర (భువన మండలముందు 
నివసించి యుండిరనిచు యు, వ హిమ! పలియమ: 

రచ్చుట నుండి “ 

పి తదనంతరం 

ఎంనర్సరముల న 
ను... య షః ఖ్ ఈ శ్ఞైళ్ళ ఖ్ భి 

సివొస వాస నమును ట్ర  తృరథువ్య ఏవ పొంతములకు 

ఒక్క 'బీేశముం బే డం డిన ముల చరిమితిగ 

ఉఆవస్సు న సాధ్యము గాగ, అతు, 

మూనవజాతులుకూడ వీరితోపాటు (ధ 
సివసీంచఛి యుండిరా లేజూ యను ప్ 

సం ౧బంధింపదు. చీక పాట పంటు 4 



అక్యుల పా్రొచీనసభ్యత, మతము, 
7 

సము టి? ఛమునం. దుదాహరించి చి యున్నారు, వీన్ నన్నిటిని 

పుట్టినిల్లు (న పురిటి ర యయ్యెల) భువమండలమంచే గల 
టైళు 

దని డాక్టరు వారె౯గారు తీర్మానించి యున్నారు. ఈ తర్మా: 

నము గీ ఫ్ గదితర కండితులుకూడ బలపరలయయన్నారు. తదితర 

మాననబాతుల (పాచీనపరంపరలు కరూడ ఉత్తర్యధువము 

నెపున కే సూచించుచున్నవని వెప్ప్తుటచే మన  మింత 
సరకు బుజువుపరచుచున్న సిద్ధాంతమున_ కేమియు విరో 
ధము రాజాలదు, వలననగ, డి త్తర (భువనుం డార్యు 

రూ ఇత సే. కొపుర 'ముండిరని ము ఎ మన్న 

ను వాదింపేదు. అది కండ 

“ చంచజనాః: యని వెస్పబడుచు వర్చిన మానవజాతు 

"దును బహుశ, అ ఆశాలమం 7 దార్యులతోపాటు (ధువమండల 

ఏ నినసించియున్న తదితర మానవ జాతు లై యుండనోప్తు 
వెప్తుటకు కూడ అనకాకన ములు ౩ గలను, “వలననగ_ అర్య 

క్త త్త  బారుల నె నై దింటిని ) నూశ్రచే నే .రలనికానిరనిగాని, "లేక; 

తొ మైదా శాఖలున మూలము చీలిపోయిర నిగాని. తలంప 

జూలను సంత యోూపరిశ్ ధన గావించిన 

క్ మ్ముటగాని న యాసమస్యను పూక పరివ్క_రించుటకు వ్లు 

ఈర 1 గ లనుూ *బస్థానమును నిర్గ యించు కలక 



శీ70 

ముందే. యున్నదని. లు. ఖందికమున న్య ముంచిన శి 

మన మింతవరకు వె ప్రగ అనై సగ పరం ఖ్ 

బుజున్ఫుపరచిన సిద్ధాంతము నది | 

జాలము, కాను అఆగ్యుల పాం! విన (భువన 
ఏప్రి నమ్పొగ్ స్వతం [తే మూరన 



అర్యుల ప్రాచీనసభ్యత్య మఠము. 70 
(పాచ న సభ్యత 'నుగూర్చియు, చర్మితనుగూర్చియు, యిప్పటి 
వారికున్న యూహాలు పూర్తిగ మార్పు జెందవలన్సీ వచ్చును, 
ఆర్యుల (సా నిననికీతనము మధ్యాసియాయం దుంజెనని యిది 
వరకు తలంచిన ఇండిత్రు 'లయభి పాయ పడిరనగ; న అర్యిలు 
తము యసనసోషి ను స్ట్ _పాయత్వదళశ నుండి గడచి "వేదసూ 

ములందు గానవచ్చుచున్న నాగరక్ష స్థతికివచ్చుటకు ద 
సాంఘీక ౫ తక వెజానిశాది ఫో భ్వ అద్ధినంతను వారు తొయ్ 

ఖండస్థములగు సమ్మ పజేశములలొ కాపుర 
దె. సంపాడించిరని యి ఇండితుల యఖ్ళి 

, ఉవకొలనముందు _పొన్బీ కను గానవచ్చు మహాద్భుత 
ను నూతనారుణశాంతులను, చేబోమయ 

యుదయిం చుచున్న "బాలభాస్కరుని, భక్రిభయ 
భాంతులతో ఆర్యులు మొట్టమొదట నుహాశ్చర్యముగ తేరి 

ర్రష్యకాః చిన ద్ నర ంద్టయుం రము 

క. వాలా 

మొట్ట మొదట తమ కం 



డ్వీరి0 “పదిక నిలయము 
ప 

య్యెనట ! దీనినుండి ల లీ 

జ, ) ల్వెడ డె ఖా ఖ్ న్శ్టీ | గ్గ ; స జై) న. స్టా . గా ల్లి 
పద్ధతి ని 

రట [' ురియు” 

వేయుట, వెండిబంగారు ర పీ నయ 

మును ననిపెట్టుటు ,  మొదలుగాగలవాని నన్నిటిని 

(ప్రళయానంతర మందు కు మధ్యాసిం యాభోూను 

బముగ కొ పురమున్న “కాలమం'టే పుట్టియుం? ఇవ క 

తలంచియున్నారు, న
. పాపో పీన సళ సళ్య్యరిను: ల 

పరిశోధనలవలన_. నిశ్చయి 
(పతిబాదములను శాక రు “స్కాండ! 

మందు సమ్మగముగ 
రక్కా. ఏయుసొ. 



ఆన్నుల పొ / ఎనసభ ఏ. మతము. గీరి! 

ఊకూాజన కారులుగ గన్బట్టవ చ్చును, “కాని, ఆర్యుల్మ పా+ న 

గన మచ్ళు 'ఛృటనుం జనో, వార చ్చ మశాలమందు. సనివసి౧ం 
య 

ఖై 

న. చ్ యళశాలమం దచ్చట కుండి లేచిన నచ్చిగో ఎ ముదలు 

గాగిల |; పఏభా నాంన ములు గపియనగంతవర కుమూ చత మిాకీవ ల 

శా అసల ళ్లు డిన్ న్ 
“వనటలవలన కించ్చి 1! గే సను లాభము బేదుః న్ గా 

ఓకఅవ్ మనలను నుర వలోసి / యూ +డ్చుశొనికూ ఇడదరోవ? చ్చును. 

ఉదాహరణము ఫట అమలు శాఖలుగ వీలిపోక వూర సమే 

వాపి కీ ర చెాపగ గెలియు న్్యు, నాగు జాసిసి 

యునసి ననుగా "నన చ్చును. ఏలన నగ: వ్. 
గ ండు ఖద ములును సః సము ' స్తఆర్యు 'శౌవ, ర 

“సాసబ్సి, ముక ఫె డివి వివిధ ఆర్య భఛ్రావ. 

సూర్య ౪ 'ఖల వారందరు పూర్వ వ మెక్ 

శఇాక్టుర మున్న స్న్స్థల మెల్ల 

“, ఖడితముగ నిగ్గ యించుట ఏశబ్దసాద (॥ 

“"డ్పడజాలన్టం ఇెదియిట్టుండగ, "యుటీవల 

తబడిన పురాతన వస్తుసముదాయ 

మొదలు గాగల 



తప్త గ్ దిశ నీ నిల యము 

స్ వివిధ (పొంతము లకు గ్లో ఫ్ర న. ఖీ స )చమి, త్తే స్ సై ళీ న 

వు సంభ వమాసి: షష, యాఘునిక ప! డి షన్స్ దన నళ న బన ' సు సట పుజే 

యున్నది, గ్త్ రర | ఆర్యుల మూ ల ల న 1. ము ్ట్ 

ము 

మ... 

యందుం'గొనని చెప్పుసిద్దాంతము బుక వ్తూకు 

'పేయబ'జెనసి య్ వెప ప్ప నః చ్బ ను, గ్గ మ గ్ వ్ జే స్ట్ 

"కాపురమున్న _పజలమొక్క. రమ? ల వాగే 

శిలాయుగారంభమందుకూడ ఐరో 
యుండిరని శొందరుచండితులు 

న 
ండీరసి చెప్ప డు! చున్న 

వంశ వ శమునుమూళ శ నంచండితులు 1 ః॥ మ అద్రణ్య వ కు ఉం ట్ 

నరో. విగ పొఖండ ముందు 
శ 

నుంకగ సాటింపనక శేదని న నల మైలకు” గారు “ఆరు! 

యుత్స ట్” యను తమగంథమందు వ్వ మన్నారు, ఏల 

సనగ యో _అర్యభావలు 
ఇెంపొందుటక ం 

టకును కావలసినంత కాల; టీ తరశిలాయు” మునం జ్ ్గలదస్ జట 

( స్వః రాహా నొ స్రైజ్ఞ ళ్! 
సోంత ట్ర జ్జ స్ "కార్ల; నా 

భాతి వ్ర ప్పుచున్నా ళు ఇస్పూడు పఏ్విఫ | 

గాన్ప్సించుచున్న గాధలుకూడ అర్వులు-నిలిపో 

ం. య 

గై $ జ సస్య 

ఖా 

ఖీ 

న్య టం 



ఆనగ్యుల పా /'చనసభ్యత ;, మతము, జ్వేవిపి 

ప్సుగై మం స్ట్! సీయంఫ మరణ మె చెప్పుచున్నారు, ఒకవేళ, ల్ చ్యూ 

, ) ఎ! వ్ స 0 5 జ్య్యూపిటు ల వరుణ, వ చేఇు...-వంటిపోలిక 

“కి న్స గాస్బిం చినను అవి “జ్ లము శజబములమిది వా య 
సోలిక లే. గాని అస గీగాధలయుక్క- యుత్ప త్సియొక్క- కే 

ఒముసు యర్ధను: కాదట [ "వే యేల, అరల వ్రైవయ్యలా 

నము మ ధ్యా: ంజెన సియాయందుం జెన 

"నపోవుట క. ఈసభ్యత 
౧తీయు వన్య యమున కిటీవలనే పు స్టైనసి పరి ముతము, 

తని కనిచ్చుటకు ఏలు లేదని వద చచ్తచనా ర. 

స్బేయు). వారి _పాచీన నాగరకతను 

క. లంటి. వ మన న (భువనిద్ధాంక దర త్ో 

ఫు్టి 
శ్ మభధ్యాసియాయందో "లేక 

యుండగ వారు పశుత్వమునుండి 
గా యు మన మిష్పుడు చెప్పజాలము , ॥ 

[ నఆర్యశాఖలచారి (పాచీనగాధలలో *న్సె సే 
ఫు చెవతలు గాన్బింపనందున యాగాధ లన్నియు సిటీ 

మ్ 

[1రని మన మిప్పుడు. చెప్ప 

అవయలంణం లు 



ర్నేరిర్వీ 

వాన యై 
"శ్ 

న. త్ శై 
ఖల గ్ గ. ల జ్! ల శ + సళ్లు జ్జ క్ ॥ ఖా 

వ ఖ్ల్రే ర ; ఖీ న గో ॥ ట్రా ॥ శ 1 టు. .. | న ఓ న. గే గ్ టా న. ల. త్రీ వ న. వ ఇ స. 1. స తా 

స్ట ( | స 

సల్టనల్టు గస్య్టా సు జన్మ భే శి (ఆ ఈ న. ఖు టు ల స సాగ ముం. కొంద కిటనివాడించు 7) 

| 
. 

చుటరురు టు లమ 

చున్నారు * ఉమ స్సు” అను స ౧స్క్చుతశ్ జము 

భామల స ఉమంు .. అనియ సి 
జురు ఖీ 1క్చుగ్ల క. “ను, గ్ర ; 
నను “షె జల్ యను రగు మేనియక్ 

ఐట 

అంగో సాసళ “భబ్బముడా' ను 

దిక్ గ గాధలందుక్య , 

స పట జఫ ల శ అన్నది) సీనిసనీ * త 

సి సనో 

నల కాబట్టి మున 

చేయుఓ ఎరు ఫో ధ్యాస 

లత నలంకరింళబ 

గె డ్రిగ గె, 

ముగ, 

గాధలు మధార్షని( 

చుబ్నీట్లు (౮. ముగ . స వ స్టో ల ల ! , | ఖు ఖ్డ 



ఆర్యుల పా్రచీనసభ్యుత్య మతము. క్షే 

నెన్నడును తను మనస్ప్సులందు ఛెవించియుండజాలరు, ఇట్టి 

పటమును పొరిమనస్సులందు చి తించుకొనుట ఇంతమా(శ్ర 

లేదు, ఇది సాధ్యమేకాదు. నలననగ;___మనమిా 

ంతఖఘిండములోని ర్యమును జూచు ఉపస్సు ముహూ రమ్యత 

సవన కముగలది. ఇది తమణములో మాయ మైపోవును. కాని, 

ము, గ్వేద ములో వర్థింపబడిన యుషస్సు వీర్షఉ స్స్వస్సు. అనగ్శ. 

యతిద్ర్ధ ఉవస్సు. కనుక, మన మిచ్చట 
మును జూచుచుండు ముసటూం రమా తజీవ 

క పుస్సునకును, బుగ్భదమందటి దీర్స6 ఉపస్సునకును 

ఇ దేరీతిగ, తక్కిన నవైదిక్ బేవతలందరు 

తోడనే మొప్పారు చున్నారు. ఇంద, 
ములు) సీతకాలము. నాలుగునెలలు 

_(థభువమండలమందలి 
న “మూలుగ సత; త్ 

వ్్ాట్ర లేడ ముగ అమా, 

జస + ఖా వ. శ్ ల! | గలే 

ఖు సేటు నీ త్స 

జ్ఞాప; గో గ్యమును గటుగ బీసీ కాపాడు చున్న అశ్విసీ 

పీరందరు (భైవలాల: కణ ఇములలొ దనే యొసా ఏరు రు 



గోలిళలున గ్ షో గీ ని ఉఫట్టి “శీపలము న. . న. టీ. స్ జ. ఖీ ట్థాల, క స్టళ్టాజ్టు న 

సాద్భశ స్ ముటు 'గావని వొాదించుటుయు సమా జస మున నీక 

ఆర్యుల మూలసానము హీమపిళయ ముప పాన వళ 

ఆర్య సభ్యతయొక్క- స్టో త స! న ల. నూ ప... 
ఫీ - 

మవ హాోపష్మద వకగర మైన యీ న. స్ దాం 1 
ుట్షుత్లడ 

సాగరిక త కొంత: నా మగల “నృృగ్యవ నుత్వ్గద్' గదగలోనిః 

సళ్ళే ఖ్ ఖీ శ య. స! య. య! ప. 

| 

జ | . స స తంల ల్ ఆ త టి అలు, కలో, , 
ల! స 1 .. "ఖు ననే ఖై టట ] స . స్ట | (4 

స. (స 

నిట ఓ సేద! వలననగ: _ 
(చననునుం డీ 

మయయుందురు. 



మెగ పాభూములనో, అనార్యులగు శ తుజాతులమధ్య 
ముందూ, స్ల"విచిరని చెప్పుటకును వీలులేదు. ఇదిగాక, మన 
ముంకొర యంశేమును జ్జుప క ముంచుకొనవ ఇను, వు థ్యాసియ-, 

శ గ్తరమునో పాభూము లిప్పూడు. సమశీతోన్టముగ నున్నను 
వామ్ము పలి యానంత్రరమవి బహులీతలముగ నుండియుండవ అను. 
మరియు, యిదిగో ములకు వచ్చినవారు, తమ తాతముత్తా 
త ఉతర (భువమునుండి లేచిన చ్చి యింసచ్తు వాకిండు 'బేఠ య. 

మ. భల దేన్ డిముగులుగ (బేక్ష ) మృాగ్యపాయులుగు తిరుగాడు చున్న 
మందు పుట్టి యుండవలెను. బేశదివు శ్రరులుగ. తిరుగాడు 

అనసొూర్రగ్ (| త్ర్తో పుట్టిన పీరు, తమ తొత ముత్తాతలు హి మళ 
యమునకు వూరంనము సంరతులముగనున, | దునవలంి 
| న రసన స్వర్తతు బ్రముగనున్న (ధువసిలయ 
వందకు ఇకాచ్తుర మున్స నాటి సభ్యతలో, ద్షూనసంప త్తిలో యి 
కిం చినంగశమునో ___ అ? వృటచ్చట  బహుకొద్దిగ __ తమవద 

+ శా గన్ స్ స్ట) / యముందురు, న నున, య గోర లొాయుగారంభ 

సం గన్ వాఖటంతదములో కాళ్తుర మున షష అర ని సొస్టలనారు (౧ 

న. నన. | ఖ్ శో శ ళ్ళ ఇం . మ్ గ్. ట్ట ] ణో లి "జే ॥ ॥ స్గ్తః నున్నారన్నచోఅ 'ఏర్యము పదు. దీనికి 
సెక్కుునగ సంభ సుునట్సి ఎక ఫోషింపవ'లెను, హీవు _పళ 

సంభవించి దేశమంతయు నానా 

క్క  భారలీయశాఖలవనారి 

కృపీ'చతనుు హిమ పళయాచ్చూ 
ముంతటిభాగ మిప్పటి కైనను వెడకీండ 

న మన మాశ్చర్య పడన లెను, 



జీప్ర్రి నే నవి నిలయము, 

సులను స్రు 'సరమవ వ్, 

నెంరమూం, “ము మును మస ళిరుంండ | 

తుంతతు డన్ సం, కవి నెయు ఓ త్న త్సంతతుల ఖో జీ సః క లి 4. | 

తనుకు ఒ బప్పగిం వైన | 

(5 సంవ పదను 

స్య న స జ్జ ట్లో బీ టు ఖీ న | 

రి కుదవలనీిన యన లెను 



(81 ఎ) ఆర్యుల పోచినసభ (త, మతము, గ్నర్ర0 
నో 

స్మ న 

మూ శమే యెొయుండును, ఏ రట -సృష్టిచమత్యాా రమని 

అతో 

జ యః టు 'జీరిన ప్ో నున మిదినగకు భూూచియున్నా వో ద్ర్స 

గా స్ ఆతం తీ ఇలకట్కు టన స్మ టి ఆ తో ఈ మ ఇ స స న టు చు 'ర్మాతిన చ్యుటయు. అది బపజకాల ముండి విసుగు పుట్టిం 

, ఆశాశమందు థఖీతిజ మమ వలుతురెప్పుడు క నపడునా 
,. | | సాన 1 న. 4 ఇట ఫి లాజ్ 

ఏ వెరు మిక్కీ ఫీ యాత్వురతణ కసి 'పెట్టుళొనియుండు 

బి సెలటుగడచిన పీవ శు య్ వెలుతురు కనబడు 

టయు-వాల ప్రధా నాం, సముటు, మన పూర సతర ములపారగు 

ఆరష్ష్మ పజల నెక్కుువగ ఆకర్షించిన ప్పక తిచితములే. అనేక 

జలలు చీకటిలో పడియున్న పీమవు సట అంధ కారపూరితమును, 

'లమయమునునగు అభోలోక సము దమునుండి వె కిలేచి 

ఉమ సేజము కాంపు జముల 'వెదజల్టైుచు సర్వలోకా 

ముగ నూర స జము'పై "'కొండవమౌొడుచు 

ప్ర్స్%' పాటు. తమ నూతన సాంవత్స్పరి 

పండుగలు, మర, 1 సాంఘిక; యాజ్ఞ్మిక కర శైలు 
ం 'జీవయానమునకీది ఈ 

వ ( అధశారరాతను లను జయించి 

ఫాను చుండిరి “బొలఖెస్క- 

*స న్యముల కో గేసరులై "దేవ 



త్న౦౦ వేదిక నిలయము, 

అ గను 
యాన మార్షము' వెంట వజయ్య పదముగ బయ ల్వెడల ; (బుగ్య్వో 

దమంగా 
ఇ చప్పిన్సు ప్తె, * మాన శచయుములల”ను 

కపి. న్ 

మచం చెను, స్ు యూ తను సరెటుచున + 4 శః చ్ యాన 

మునక్కుప తగు 27 'దవై నె చెపు న. ఫోలో గ్ చురక వీతృయాాన ము 

గలదు, ఇదియే, 

(భువమండల
 

మాసములవర 

ని . 
క్ ॥ గ ౯. 

. 

వయ... “గ ప త లి ఖ పల్ల 

స గ్యాసు పి భష టు సీ టీ హు 
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| లీ 
స్ 
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స ॥ | | 
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సంవత్సరముగ వారగ్రు బెక ెక్కి_0 చుళొాకుచ
 



జ్ 

శ్మీ0 ] 

ఏలల యవధిగల వార్టికస సృతములనుగూడ 

సయ గగ (భువమండలమును ' విడిచి దథతీణబేళ 

యీపద్దతీ వనికిరాదు. కనుకనే హివు 

తమజన నృృభూమినుండి "లేచి 

ళా గ యెహోపాలలో "ర్ పురముండవలస్ 
రి వ 

న్య్యూమాగారుచేసి నట్లు) తమ (పాత 

మూార్చుకొనవలని వస్చెను, కాని, కర్చు 

సము యజ్ఞ ములకును, తదితర కర్మ్యలకును 

నలత ఆములను నూ తము. వోరు 

ప్టుకొనియుంచికి. ఈదేనయాన (ఉత్త 
ఖో 

, లేక ద 
తలంచుచున్నోరో మన 

వప్పవచ్చును, హిమ్మ ప్రళయమునకు 

, నూసముల సంవత్సరము తత్ప్రళ 
సముల సంవత్చ్సరముగ మానో, 

దట వీమువ! స్థానము 

 సటడుచుండిన సంవత్ప 



ర్శీరలై వెదిగ రిబయ న 

య (| గ్ కళ చ్చెనో నో లు . వ. 
యన నంస్తాలే ము (క్ల్త 0 గ్గ ముదల 

గాగ ళు యం ష్ వం. లే ( ళు (క గ న్యుల న. గస వం ష్ష్ 
సే 

చర్మితయంన న కట్ట (బథాన వ 1; త్త నను మనకి కు 

త్ము వ్నిశ" పని వేదము, కను గ ఏసి నిటనదటి 

"క్రో గల్ మున న్స న నో వు, య. . 7 

_పకృెతిర చనలను 
జో 

ఏ వపూజాచాకాన లి 
. . శ ఖే 

మతములలో (వా ఎన గాటన 

. స గ. స 

భి .. 

నే సన్చిళ
 . / సజ్జు “జ్ఞ గగ న్ యు

 జ్జ | న్స 

'పాచేన గాభ లను, మతమును 

సృ గటా అన్నే న య. మ్య 

క స / ప న... 
స | (| 

త్మ .. బి 

|| ఖం 



య. న్ జీ యున్నవి. జయే 

ఒక్కటే సారాంశము 

ముంతనుగు ఆకాశము 

ను సంస్క్య్భతపదము, 

శీత య్ ని అను 

ఏన శాలను నాటిశే (ప్రజ 

ఏ సంపాదించు కొను 

లుగాగల పనులను చేయు 



సే 

ఏ సాధషముగాదు, అసగ, 
య భారం ములను | బట్టి నిర్ధయించుట 

దే "ర్ న మెక న. శాసం
గబజెనో 

జ్య సల. 4 ల్యా త సేన జ అసి . ః 

తనవా స్ గ్ర కస్య తన ములను 
క్ 

చుండిరన చెప్పుట ఇ 



టన చు స్పటకు గాను 

ర సముసి చ్చి (వోత్సహించు 

అతివరళ మిన 
నూ 



శ06 



పరిమితి యెంత 
కీది వరకు గన్నట్టి 

స మొకర్కనయుండెనా? 
జాను పర చు? ముచున్న (భువనీద్ధాంత 

నుట మిన యన కాథమున్న దా 
నే దిక గాధలందును ఫూజూ. 
ులన్తుబ్ట్షి భరూడగ యని 

సం ట్ర. లీ ఏ నటవ టన మన 

/ లేక అ 



శృీ౦0ప్ర ఇ దక నిలయము, 
ము 

యవ వలో ర్ త్తజాతుల వారిలో సంపర్కము గలుగు 

కేనికాని వారమై. యాఖిపత్యము నహించికి, 

యనుకూల ప!ినితులు లేక సో, నం 

_కతతో కం. రులుగ త్రు
గుచున న్నా రమ్ ర || 

జాతులవారి న 
ల 

గీ $ తిం ఆ! ల్. 



ఆర్యుల రా నననళ్యత, మతము. డర్రిర్రా 

ప్రి కానొఠ వస క్రీ నం స. 
ఉక ర్య చభావలలోను గాన్బింప' 
యింతటి సభ్యత సమిస్ట్రాయార్య, 

చుట _ సమంజసముకాదు. భాపాపరిశకోధన లేదని. నేనుచెప్పను, అవి పనికివచ్చి, 
కరింపవచ్చును. కాస్కి మన మొక్క 
బహుజూ గతగనుండవ లెను, బే 

సవ రగా! సులల ను ల 

మన నం స్త 

సను, ఛభాసాపరిశోధ 

ఆర భీ లీ కు |. ఠా షే స్ట 



క్00 వై డక సిలయముం 

మూత్రము మన మష్టూకును మరచిపోకూడను, వలననగ యి 

ఈ భాహాపరిశోధనల వలననే _పాఏనార్యసభ్యత నంతను 

పూ ర్తిగ కనుగ"ంటిమని పండితు లిదివరకు తలంచుచుండిరి, 
1 ట్లు ఎట “(1 క ఖ్ న. జీ అ ట్ ఆటు జీ ఐం సీ ఆ ఖు టీ 

చం. లస్థాన ము న. జెన్ తటయనం౧ంతవరకు యూ 

ఎవాదనలు బహుభాగుగ నే గన్నట్టినవ కాసి, 

రు ము ర్టురమును, 7 టి? ఏళ 

య త్వదకలా గోనుండి డిరని. చెప్పుట కీప్తుక 
మూాననచార్శితమునందు. స్రిలాయు: గము,. కాం 
బోహాయుగము నను మూకుయుగము 
పరిశోధకులు సిశ్చయి*చియున్న మా+ 

ఆ క. న. "నప్పు కు భిలొయుగవ 
ట్టు ట్ర 



రం 

ర ్క్య దైన! శరియుచున్నద 1 ది+ _లోవాయుగము రో 
వపొష్లు ఏండరులో పుట్టల వసియు, అది యితరబేశములనుండి 

స్ట లేక ఆర్య 7 "ఖలు కొన్నియిటకు 

యదా య్యెనసియు _పముఖులగు భూః: 

చెప్ప ఏ చుస్వా రు 

కు పూర్యమార్యులు ఉత్తర ్రువ 

ఆనాకువారు మహోోన్నతమగు: 

యు చెప్పు & మన సిద్ధాంతముకూడ యా 

ఏభిపాయమును బలపరుచు 

తెలుపుటతై  నేనిచ్చట నొక 

నీ వెదను, కు. (పాచీనార్యులకు, తామ 
సునని జె "క్ట రు 1. బ్ ఇరు. 

కు కవి తన (గ్రంథమందు "ఫేర్కొంని, 





జజటీీ 

త్ర క్కువ నాగరికత 

నువే తటస్సించిన 
న. 

శవిపతునుండి 
అణ 



లు 

 .. 

(జలు (వలే బ్యే | . ష్ 

సుశిశ్నీతమెన త మభాగణ న! నకల  'సానిని వంగ పారంపర్యమ 
మ ల. 

'సం (క్రమిం మున టు వేయుచు! 

యిప్పటివరళు భ్మదముగ నిలిచియున్నవి. సీరింత [శ మవపడినశ్చ 



ః ల సు జ యా. 
ఆ ళ్! 

"ముగ (౯ శ్యతులోనికి 'జగిపోయి. నళిఠ 

- సర బములతో యిస్లెట్లో 

నార్యచర్మితములో మన 

ఆ ట్రగ టన్ఫు, ఉదా 

ఏలనుండీ యెష్వుడు, 
్సేక్క..డ యెట్లు, వృద్ధి 

(తమునం. పీసమసస్ట 

పీనినన్నిటిని సంతృప్తి 
రులు మనకిషూడు 

పాటు తదితరమానవ 

ఏ కొన్సి దీనివిషయ హై 





అ. చ్ఫూర్వ్యమంద దు య శ్ ఎనమందల 

యు; . బనారే ్క ఆక్మిముగ 
ఖ్రపొరెండును అంతకు 

ఇాన్సి మనకుతగిన న్ని ప వమోొాణ 

*పహాలతో కాలము గడ 
్న ్ర మతమును హిమ 

హీందూ వేదాంత 

పై నుదహంచిన 





509 

స సం ఖే .పముగ్మవానిన ప్ 

్యయరుగారు. తమ్యగ్రంథవ మందుడావారించి 

క్క కీ ర్తిసేషులగు మహామహోపాధ్యాయ 

"మున్న నే యాయంశ 

ఇ! కక కరప తమ మును సంస్క ఖతీ భామయందు 

యున్నారు......కనుక, నేనిపుడు హిందూ వేదాంత 
ఏ ములను _మ్మొాత మిచ్చట 

వానినివరములలోనికి "నేనిప్పుడు 

పై గంభములను చరిలీలింప 

వాపింపనలసీన యంశ నువమునగ: __ 

వానిలోనిమాటలే లేగాక,. అందు 

ప్పీనళ్లు 
చ్ థార్థమున దా? లేక 



క్10 దిశ నిలయము, 

. వళ సి న రేను యిీాపిశ్నల కాస్తూ గములే సమా 

"కాని డక్ట్ రు మూ్యూయరుగారు వైప్పీనటు 

వాక్యము "వివ ట్ర న్న
 గ. యము "క్షా౭క్టే ( న ళా ళు 



ఆర్యుల పొచీనసభ్యత, మతము, క్ 1కే 

వై డిగాని భ గవ ల్పేరణ హ్ 

సి మరికొన్ని వో ట్ లదు, -ఈబుక్కు-లు 

యు (బేనతల చే నను గ్రహింపబడినవనియు) 

యు, వాని సటీవలకొందరు 
(పశ్యాత్ ) మరికొన్ని 

.. 1 (1; 1, 28, తై 71, 66, 11, 711, 
ట్ల 88, 8 90, 9) 216 ) వచస్స్పు 

711, ర్క 6 ల, 125 )  మరిళొన్ని 

1 ది. చెవతలు దివ్యపవాణేని( వాచ్ 1 

[ 1111, వేట, కేం 101, 10) 

న ను? (ప్రమాణ 

సమని నిర్ణయించుట కవ 



జ ళ్సు జుడీన బుక్కు... టి త్ో 

క్కుటలను గాన మొనర్చిన పు. 
భగ 

న్ భి భే గర గ్ా వేతనే 
గ అనా టు. క స్టా జి ళ్లు లు అనో 

ల 

శుంగ లేన “వచ్చును. 

( ససృమును తా గిన 

కూడ ఇ  (పాచీనమైనజే 

(శాహా శ 

సహాజ 

యా | గ 0$ మాటు 



, మతము, రేకి 

ఏ సంభవించు (పళయములో 
ర్ధములత” పాటు యూ వీదములుకూడ నళించునని 

"నుచున్నవి. కాని అంతమాతముచే 
ఛంగమురాజాలదట., వలననగ :_ 

ములు మరల (బహ్మచేతనే _ | పన 

నవి, చిన్న చి నే (హాయ యములు గ దచినపిదప ప 

దాహరింపబడుచున్న దిం 
సీటిపళసాక మహర్ష యః 



ఖు . 

సైజాక
 . 

౯. . ... 



పా్రిచీనసభ్యత, మతము. 

దిన పరమ్మవమాణము?1 మన 

వేదముల స స్వరూపస స్వ భావ ; 

యా సందర్భం దిట్టి పరం 

మనము బహుసూతుముగ పరిశీలింపవలసిన 

వాట వాస్తవమే. ౩ కాని, దీనినెంత పరిశీలించి. 
మునకు ౫ గలుగుపలిత మేమ శ ఈపాచీనబుపిశ్వ 

గి పోయిపారజూడగలిగినంతవరకు యెచ్చటను 

[ మూనన్సు జెవడును గానవచ్చుట. 

ర - శీపరంపరవలన యొక్కువ ఫలిత. 

ది సేవలను. అ అభా సార కమెన (ప పమొ+- 

'నిశ్చయిం పద గిన చేది యు. 

జా 
| హా కావిధ ము గ సమర ్థించుచున్నారు, "వేద 

అజుటీ 



సవమ లీ నృముగాదు, 

ములు 



ఆర్వుల పా/చినసభ్యత, మతము. రేగ 

ఖ్ సన మురాను, వీలననగ ఆ ఈయిం (దా దిబే వత" 
హెందిదో ఆజా జ మువమూా (త మెప్పూడును నశింపక 

రూపములును నిత్యములు ;) అట్టు. 0౧ 

ఎసి సి క్ష్ కీ లీ నియ ము 

గావ, నీద ము ః న్య 

న శ ంత్రన ట్లో ను. పాశ్శా గ 



గ లసంబం 





వేదపాళశములు న 
దప్వుడ

ిళ 

/ 

త టా 



ఆక్యుల పా్రచీనసభ్యత, మతము, ర్లగే 

పకక దిగబాలము. అదిగాక్ష్య 
*. వలననగ_ "వేదములు 

ఇ ఫ్రసపతంజలుల యభి_పాయః 



దిక నిలయము,
 

ములను ౬ బచూడగ, ; 

చీనారు, 

యుండీరని పూ. ఆరిన? వ న, (1 
అంటీ 



సట ర్య జ్జ పాశ:చీనసభ్యత గ్ వముతము, 528 

మాయుగమునకు . * అదితియుగ ” 
(గ్రంథమందు నామకరణ మొనర్చి 

౧౦౦6౦ _. 30001 ఇది మృగశీక్షా 
సళ రతవిమువఖో మృగ శీర్ష లో నున్నదని, 

సులలోాల భాగ వ్యూయుగముయొక్క_ 
రచింపబడినట్టు గన్సట్టుచున్నదిం (భువ 
పూ ్రానీవవరం కలయ. నిజభావ 

స్పష్టముగ ఇెళయు చున్నది" 

ల కీంద విభాగించుపనికూడ ౦ఈ5ా 

డున ఇప్పటికీ (పొచీన (భువ 
పర ౦పరలు, (౮ గాహా ములుగాజ్లా చ్చెనుం 

లను చెప్తానని అందుచే 
ముంగోళరము తె లె రానూ రాను 



దుర్తాాహ్యూమ్నులె ల పోయన షీ 
(రూవ్మాణములం దు గానవచ్చుక అసం ంఖ్యాకను నా 

వీవరములును యీకాలమాంబే సవ పటలియుండున 

| 

జ స్వత సళ్ల స 
క. 



రజి 

గ్యంపబడిన చతుర్యుగ లతుణముల, కప్పకు 
[1 గా ౧లో మ్య మీ నూతనవికా నవ్వు గలుగుచున్న ది 

ళా ౪711, ఫ్ ల్ సిట్లని నర్గి ౦చిరి:.. * కలి శయనించు 
 దాంపర మ నమ్మి? దరేసస చున్నది; నాలా 

ప క్షన్ రన ను 'వాచికలాటను సూచిం కున్న 

న క జ్ఞ 2 

"మొ న టు గాగ టబ పార గా 



ర్ల6 వై దిశ నిలయము, 

క క. ఖో 
కే ఆ సి షో, 

| 

న. ణ్ స ఖు. ఖా. శ ఖ్ క్ . 
దికాలముండుచు, అట, 

మరికొంత కాలముండుచ్చు మరల 
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ల రచించిరని చెప్పుటకు ఏలు లేదు, వెదిక 
| ధువలతుణము'లే యాయంశము"ి | పైగల 
ల్సి ఇ్రా నాప్తుమన్నవ న్యుకీప్పుడు వేదసూ క్ష ర్త 

భఛామకును, (పళ యాత్చూర్వ్యమందలి 
న 0. సలుగలవ లేక, యెట్టభేదములుగలవో 
| సం పవటనిన పనిలేదు. హా (పత్యేక 

త్ సన షతంజలులు వ్య వ్సినట్ల టు వేద 
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